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INLEIDING
Die mynboubedryf in Suid-Afrika is manlik gedomineerd en sluit 
gevaarlike, arbeidsintensiewe werk in. Menige eienskappe van die 
werksomgewing bied min of geen geslagstoepaslike modifikasies. Daar 
is geen maklik bekombare Persoonlike Beskermingstoerusting (PBT) 
aan vroulike werkers beskikbaar nie. Normaalweg word manlike PBT vir 
hulle gebruik, wat gewoonlik te groot en swak passend is. 

Die huidige PBT verseker nie ordentelike gemak of maksimale 
beskerming teen mynbougevare nie. In baie gevalle (bv. wanneer 
boumateriaal met die hand hanteer moet word) beïnvloed dié verskille 
vroue se vermoë om handearbeid te verrig en hul pligte na te kom. 

Die bedoeling van hierdie illustratiewe gids is om mynhuise, Vroue in 
Mynbou (VIM) groepe, belanghebbendes, PBT vervaardigers ens. toe 
te rus met volledige kennis oor vereistes van PBT vir VIM. 
 

AFKORTINGS
BBSEB  Breë-Basis Sosio-Ekonomiese Bemagtiging
DMH  Departement van Minerale Hulpbronne
EN  Europese Standaard 
ILO Internasionale Arbeidsorganisasie (International Labour  
 Organisation)
MGVR  Myngesondheid-en-Veiligheidsraad
WOMPH Wet op die Ontwikkeling van Wysiging op Minerale en  
 Petroleum Hulpbronne
NFPA National Fire Protection Association
BGV Beroepsgesondheid en -veiligheid
BVGA Beroepsveiligheid en -gesondheid Administrasie
PBT Persoonlike Berkermingstoerusting
PVC Polivinielchloried
SABS Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde
SANS Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde
TB Tuberkulose
WHO World Health Organisation
VIM Vroue in Mynbou

Die volgende bydraers moet erken word vir hul aandeel in die 
voorbereiding, beraadslaging en kontrolering van die gegewens:  

Prof. Lindiwe Zungu: South African guideline for the selection and
provision of personal protective equipment for women in mining. Haar 
navorsing het gedien as die ruggraat van hierdie riglyn 
Ras Batlhalefeng Ramodimo: Projekleier en Hoof van Ontwerp 
Gary Newman: Projekdirekteur
Alec Gumbie: MGVR Veiligheidsnavorsing-programbestuurder 
Fleckson Magweregwede: MGVR Veiligheidskoördineerder
Lynne Esterhuizen: Redakteur
Charity Mukuna: Datanavorser 
Doret Botha: Industriële Sosioloog en Navorser
Riaan Marais: Illustreerder
Caroline Mulaudzi: Dataversameling en Persoonlike 
Beskermingstoerusting (PBT) Vervaardigingskonsultant 
Molly Newman: Inhoudsvoorsiening en Data-assistent 
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© Alle regte voorbehou. Uitgesonderd enige billike handeling vir die 
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Sleutelpunt

EENHEID 1 – VIM EN PBT

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
•	 die konteks van VIM te voorsien
•	 die probleme in verband met huidige PBT te illustreer 
•	 die wetgewende vereistes te beklemtoon vir die beskerming van 

die gesondheid en veiligheid van vroulike werknemers 
•	 die behoefte aan te dui vir PBT wat ontwerp is vir VIM 

Inleiding
In die verlede was die Suid-Afrikaanse mynbou bedryf grootliks 
manlik gedomineerd, maar met die nuwe geslagspesifieke wetgewing 
word vroue nou aangemoedig om meer betekenisvolle rolle te speel. 
Vroue het voorheen administratiewe of laer-rang poste in die myne 
beklee omdat hulle beskou is as fisies nie in staat om die harde 
arbeid te verrig wat vereis is nie. Die indiensneming van vroue in 
die sektor het onlangs toegeneem omdat dit aan die 10% vroulike 
indiensnemingskwota moet voldoen wat deur die Mynbouhandves 
gestipuleer is.1 

Is daar enige iets wat sê dat myne vroue moet 
insluit in kern mynbou-aktiwiteite? 

Ja! Mynbouwetgewing is in plek gesit om te 
verseker dat vroue ingesluit kan word in kern
mynbou-aktiwiteite.  

‘n Vrou se betrokkenheid by kern mynbou-aktiwiteit beteken dat sy ‘n 
pos beklee wat gelyk is aan ‘n man s’n in die myn. Dit kan oppervlak 
en ondergrondse poste insluit in velde soos metallurgie, mynbou, 
ingenieurswese en geologie.

Die Suid-Afrikaanse regering glo dat vroue geleenthede 
gegun moet word in die bedryf wat die lewensbloed van 
ons land is. 

4
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Die vervaardiging van PBT wat gemaklik is en goed pas sal meer 
beweeglikheid en ‘n hoër vlak van buigbaarheid aan vroue gun. Vroue 
sal meer selfversekerd in hul werksomgewing wees, en dit sal hulle 
werksprestasie optimaliseer.

Sonder behoorlike PBT vir vroue is hulle in groter gevaar om 
blootgestel te word aan gesondheids- en veiligheidsrisiko’s, d.w.s. 
skawing, menstruasie ongelukke ens. – wat tot gevolg kan hê dat 
produksie gestuit word.

Geskikte PBT word daarom oorweeg as die mees dringende metode 
om gesondheids- en veiligheidsrisiko’s te verhoed. 

76

Wetgewing sluit in: 
•	 Breë-Basis Sosio-Ekonomiese Bemagtiging (BBSEB) 
•	 Wet op die Ontwikkeling van Minerale- en Petroleumhulpbronne 

(WOMPH)
•	 Wet op Gelyke Indiensneming (WGI) 

Wat is wetgewing?
Wetgewing verwys na ‘n wet wat in plek gesit is deur ‘n beherende 
owerheid, wat kan reguleer, verleen, bekragtig, aankondig of selfs 
beperk.2 

Breë oorsig van die huidige PBT-probleem  
Omdat die betrokkenheid van vroue wat werk in hierdie voorheen 
manlik gedomineerde poste ‘n relatiewe nuwe verskynsel is, is dit 
vasgestel dat die huidige PBT hul produktiwiteit en gemak beperk. 

Hoekom?
Die rede is dat vroue PBT dra wat ontwerp is om die manlike 
liggaamsbou te pas. 

‘n Vrou wat in swak passende, los of soms styf passende oorpakke 
werk, is beide ongemaklik en ‘n veiligheidsrisiko wat moontlik ernstige 
beserings en ongelukke tot gevolg kan hê. Met die onlangse toename in 
VIM-indiensneming en deelname wat betreklik nuut is, is daar nog geen 
holistiese PBT-ontwerp om vroue gemaklik te pas nie. 

Dit is belangrik om daarop te let dat sommige myne tans besig is 
om projekte te loods waar beperkte vervaardiging van vroue PBT 
geïmplementeer word. 

Vroue het spesifieke gesondheids en veiligheidsbehoeftes 
wat in ag geneem moet word wanneer PBT ontwerp en 
uitgereik word. 

Mans en vroue se fisiologiese en anatomiese benodighede is 
verskillend en PBT moet daarom aangespreek word en daar moet in 
beide se behoeftes voorsien word. 

2 www.londoneventstoolkit.co.uk

Oorgroot en styf passende
oorpakke

Verduideliking

‘n Oorpak wat goed pas en buigbaar-
heiden beweeglikheid toelaat
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In die voorsiening van PBT vir vroue is daar sekere 
aspekte wat in gedagte gehou moet word. Dit sluit in: 
•	 Swangerskap
•	 Gemak
•	 Grootte - verkillende groottes moet beskikbaar wees 

sodat vroue die mees gemaklike snit kan kies
•	 Verskeidenheid PBT - wat die verskillende 

omgewings betref waarin vroue werk 
•	 Gesondheids- en veiligheidsvereistes 
•	 Anatomiese benodighede

Die grootste uitdaging wat myne in die gesig staar is 
om te probeer om die huidige Wet op Gesondheid en 
Veiligheid in Myne (WGVM) te vertolk. Dit lei hulle nie 
uitdruklik oor wat die spesifikasies vir vroue PBT is nie. 
Daar is egter genoeg inligting vir algemene PBT. 

Wat sê die huidige wetgewing? 

Die WGVM, Nr. 29 van 1996, hoogtepunte: 
•	 Dat die myn verantwoordelik is vir die gesondheid en 

veiligheid van alle werkers op hul perseel3 
•	 Dat die myn verantwoordelik is om ‘n metode te voorsien om 

die gesondheids- en veiligheidsomgewing waar te neem vir 
hul werkers

•	 Dat die myn hul werkers moet voorsien van opleiding 
en inligting om die voorkoms van gesondheids- en 
veiligheidsrisiko’s te vermy 

•	 Dat die myn verantwoordelik is om sy werkers te voorsien 
van genoegsame gesondheids- en veiligheidsgoedgekeurde 
toerusting4  

•	 Dat werkers ook nie toegelaat word om te betaal vir die 
veiligheidsmaatreëls wat die werkgewer moet neem om te 
verseker dat hul werkers veilig is nie5 

•	 Dat die myn sterftes, beserings of swak gesondheid moet 
voorkom aan enige van hul werkers of lede van die publiek 
(wat magtiging het om die myn te besoek), en skade wat die 
myn aan die omgewing kan rig te beperk6 

98

Die WGVM is in plek om Suid-Afrikaanse myners se beskerming te 
verseker terwyl hulle werk aan die myne. Daar is ook internasionale 
komitees wat die doelwitte van beroepsgesondheid omskryf, soos 
die International Labour Organisation (ILO) en die World Health 
Organisation (WHO). 

 
Soms is mynbedrywighede steeds bevooroordeeld in die aanstelling 
van mans in teenstelling met vroue. Dit kan meer uitdagings skep vir 
vroue wat probeer om hierdie bedryf te betree. 

Omdat mynbou een van die belangrike aandrywers van die land se 
ekonomie is, het die insluiting van vroue in hierdie uiters belangrike 
sektor baie implikasies vir die hoofbedryfsbelanghebbendes en die 
samelewing in die algemeen. 

Die klassifikasie van vroue as kwesbare werkers met besondere 
beroepsgesondheidsbehoeftes (wat verskil van hul manlike 
ekwivalente) deur die ILO, plaas klem op hoe mynbou maatskappye 
kan intree om vroue by te staan in die veilige en doeltreffende 
nakoming van hul pligte. 
 
Die International Labour Organisation (ILO) en die World Health
Organisation (WHO) omskryf die doeleindes van beroepsgesondheid as: 
•	 Aanmoedigend en met die handhawing van ‘n hoë standaard van 

fisiese, geestelike en sosiale sekuriteit vir alle werknemers 
•	 Die plasing van ‘n werknemer waar hy fisies en geestelik die mees 

gewoond aan die omgewing sal wees 
•	 Voorkomend van swak gesondheid as gevolg van gevaarlike 

werksomstandighede 
•	 Die voorsiening van beskerming aan werknemers om 

gesondheidsrisiko’s te verhoed wat kan voorkom wanneer daar in ‘n 
myn gewerk word 

3 Wet op Gesondheid en Veiligheid in Myne, Nr. 29 van 1996. Verwys na afdeling 1a 
4 Wet op Gesondheid en Veiligheid in Myne, Nr. 29 van 1996. Verwys na afdeling 1(a), (e), (h) en afdeling 7 
5 Wet op Gesondheid en Veiligheid in Myne, Nr. 29 van 1996. Verwys na afdeling 24 
6 Die Konvensie oor die Veiligheid en Gesondheid in Myne C176 van 1995, wat deur Suid-Afrika bevestig is op die 9de Junie 2009

Lesego, ek voel nie gemaklik met die
 PBT wat aan ons gegee is om te dra nie.

Ons het die reg om gemaklik te voel 
 wanneer ons ondergronds werk. 

Sleutelpunt

Verduideliking
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EENHEID 2 – DOEL VAN PBT

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
•	 PBT te omskryf 
•	 Die basiese vereistes vir PBT te voorsien om doeltreffende 

beskerming te bied 
•	 Die verpligting van die werkgewer te beklemtoon 
•	 Die toepaslike standaarde van PBT aan te dui 
•	 Die gevolge van swak passende PBT te lys 

Wat is PBT en hoekom het vroue in die Suid-Afrikaanse 
mynboubedryf dit nodig?  
PBT is kort vir Persoonlike Beskermingstoerusting. Hierdie 
spesiale kleredrag en toerusting beskerm die liggaam teen 
besering en siekte deur ‘n beskermende versperring te skep 
tussen die werker en die spesifieke gesondheids- en 
veiligheidsrisiko’s waarmee sy in aanraking kom in die werkplek.  
 
Basiese vereistes: 
Watter PBT moet werkers dra om hulself te beskerm?
Die regte PBT opsie verskil van werker tot werker en hang af van die 
besondere risiko wat sy sal teëkom terwyl sy werk. Die werkgewer kan 
die items wat benodig word uit ‘n wye verskeidenheid produkte kies, 
soos veiligheidshandskoene, veiligheidsbrille, veiligheidskoene, 
oorpluisies of oorskutte, helms (harde hoede), selfstandige 
selfreddende stofmaskers, harnasse, oorpakke en reflektiewe 
baadjies. Selfs beskermende velroom en haarnette kan PBT wees!

Verduideliking

Leeruitkoms

•	
Is vroue kwesbaar as werkers in myne?  

Vroue word volgens die ILO as 
kwesbare werkers geklassifiseer omdat 
hulle besondere gesondheids- en 
veiligheidsbehoeftes het. 

As gevolg van hierdie behoeftes moet 
myne spesifiek vroue se gesondheidsake 
aanspreek. 

Myne moet in gedagte hou dat beskermende 
kleredrag beskikbaar gemaak moet word om 
vroue van verskillende bou en groottes 
te pas. 

GasmaskerReflektiewe baadjies Bril

VeiligheidstewelsOorpluisiesHarde hoede Handskoene

Sleutelpunt
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Indien iemand byvoorbeeld in ‘n baie raserige omgewing werk sal sy 
PBT benodig om te keer dat haar gehoor beskadig word. Of, indien die 
werksarea baie stowwerig is, sal sy ‘n stofmasker benodig. 

Verpligting van die werkgewer: 
Die wet sê so!
Soos aangedui in die vorige Eenheid, is die WGVM in plek gesit om te 
verseker dat werkers voorsien word met die beskerming wat hul 
benodig om hulle veilig te hou terwyl hulle hul werk verrig. Bo en 
behalwe die toepassing van menige ander reëls wat die veiligheid van 
alle mynwerkers verseker, hou dit die werkgewer verantwoordelik om 
elke werker te voorsien van die regte soort PBT. 

Dit beteken dat die werkgewer die tipe werk moet verstaan waarin 
elke vrou betrokke is en die moontlike gevare moet verstaan wat die 
omgewing hou vir elke pos. Die korrekte stel PBT kan slegs bepaal 
word wanneer al die moontlike gevarre bekend is. 

Om te verseker dat alle mynwerkers PBT dra wanneer hulle werk is 
een van die baie maniere waarop die mynboubedryf poog om Zero 
Skade te behaal - geen beserings, gesondheidsrisiko’s of sterftes. 

Om voordeel te trek uit die gebruik van PBT behels meer as om dit slegs 
aan te trek aan die begin van die werkskof. Eerstens moet die werkgewer 
seker maak dat elke vrou goed opgelei is oor hoe om die stel PBT te 
gebruik wat aan haar gegee is. Opleiding sal vir haar leer hoekom sy dié 
items moet dra, hoe om dit doeltreffend te gebruik en hoe om behoorlik 
om te sien daarna, sodat dit altyd die beste moontlike beskerming bied. 

Dit is ook baie belangrik dat die PBT wat aan elke individu gegee word 
ordentelik pas en gemaklik is om deur ‘n werkskof te dra. Omdat die PBT 
die laaste beskermslaag tussen die werker en haar werk is, kan 
gesondheids- en veiligheidsrisiko’s verminder word deur te verseker dat 
die korrekte PBT gebruik word. 

Elke vrou se PBT moet gereeld geïnspekteer word om seker te 
maak dat dit in goeie werkende kondisie is en sal aanhou om haar 
te beskerm soos wat dit ontwerp is om te doen. 

Die skoonmaak, herstel en gepaste bewaring volgens die instruksies 
van die maatskappy wat die item vervaardig het, is ingesluit by die 
inspeksie. Deur opnames te doen en data te versamel oor die fisiese 
groottes van werkende vroue, en deur hul verskillende werksomgewings 
in ag te neem, kan doeltreffende PBT aangepas word. 

Standaarde van PBT (gehalteversekering) 
Dit is baie belangrik dat die PBT wat aan vroue in die werkplek 
voorsien word aan ‘n hoë standaard van kwaliteit voldoen. Werkers 
maak staat op hierdie toerusting om hulle te beskerm in gevaarlike 
werksomgewings. 

Werkgewers moet nooit kwaliteit laat ly in ruil vir ‘n laer prys nie. 

Werkgewers van vroue in mynbou moet verstaan dat 
produktiwiteit waarskynlik sal toeneem indien PBT behoorlik pas.

Swak passende PBT PBT wat goed pas, 1- en 2-stuk oorpakke

Sleutelpunt

Sleutelpunt

Sleutelpunt

Mpho, my keel is seer, my ore suis... Ek moet 
ophou om na die Mashlangane kroeg te gaan. 

 

Lesego, wanneer jy op die myn is, moet 
jy jou masker ondergronds aanhou en jou 
oorpluisies inhou. Dit is hoekom jy siek is.

Dit is waar Lesego, jy moet die masker dra om 
te help keer dat jy siek word.

Oooooo! Dit is hoekom Baasboi altyd daardie
goed dra. Ek sal begin om dit elke dag te dra.
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Nagevolge van swak passende PBT
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Die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde (SABS) is ‘n statutêre 
liggaam wat die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde (SANS) 
bevorder en handhaaf. Die SABS het individuele kwaliteitstandaarde 
ontwikkel vir verskeie tipes PBT om te verseker dat die PBT wat deur 
die werkgewer voorsien word van ‘n hoë genoeg standaard is en 
gepasde beskerming bied ten alle tye. Suid-Afrikaanse standaarde is 
in ooreenstemming met die beste praktyk in ander dele van die wêreld, 
soos die internasionale ISO standaarde, Europa se EN standaarde en 
die National Fire Protection Association (NFPA), die wêreld se voorste 
kampvegter vir brandvoorkoming en ‘n gesaghebbende bron oor 
openbare veiligheid.

SANS standaard SABS
standaard

Internasionale
  standaard

Tipe PBT

SANS 1404:2009 EN 166 Oog- & 
gesigbeskerming

SANS 20345:2003 EN 20345 Voetbeskerming

SANS 1397 Hoofbeskerming

SANS 434:2008 Liggaamsbeskerming

SANS 50325-1-2-3 SABS 
52352-1-2-3

EN 352-2 Gehoorbeskerming

SANS 275 EN 149; 
ISO 1006:2003

Asemhalingsbeskerm-
ing

SANS 50471 EN 471:2003 Reflektiewe klere

SANS 61482-1-1 EN 470; EN 531;
NFPA 70E;
NFPA 1975;
NFPA 1977;
NFPA 2112;
BVGA 1910.259

Werk onder elektriese 
stroom

SANS Werksklere 
vir Vroue 

SANS 511:2011 Werksklere vir vroue

Swak passende PBT is ook gevaarlik. Hier is ‘n paar voorbeelde 
van hierdie belangrike feit:

Wat gebeur wanneer PBT nie behoorlik pas nie? 
Met PBT is daar nie iets soos “een grootte pas almal” nie. Wanneer 
daar aan vroue in die mynboubedryf PBT gegee word wat hulle nie 
behoorlik pas nie, kry hulle nie die vlak van beskerming wat hulle 
benodig teen werkverwante gevare nie. Om ongemaklik te 
voel deur ‘n werkskof as gevolg van PBT wat swak passend, 
ondoeltreffend of te swaar is om rond te dra, kan ook die werker se 
konsentrasie verminder, die standaard van werksprestasie afbring 
en produktiwiteit verminder. 

Verduideliking

Sleutelpunt

Swak passende veiligheidsbrille wat stof 
en puin toelaat om deur die gapings te 
glip en die oë te irriteer of te beskadig. 

Stewels waarin die voet rondgly, wat 
blase en algemene ongemak veroorsaak, 
wat die werker se konsentrasie van die 
taak op hande afhaal. 

Stewels wat te nou is om die kuit kan 
irriterende beweging veroorsaak en die 
stewel kan selfs afglip. Kouse wat te styf 
sit sal ongemaklik wees of vir lang 
tydperke te dra.

Handskoene wat rondbeweeg aan 
die hande kan skawing en veluitslae 
veroorsaak in die bedompige 
ondergrondse omgewing. 

Swak passende handskoene kan 
besering, foute en ‘n stadiger 
werkstempo veroorsaak wanneer daar 
met kraggereedskap en gevaarlike 
chemikalieë gewerk word. 
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‘n Navorsingsopname is gedoen met vroue wat in die myne werk, en 
die bevindings daarvan is insiggewend. Die vraag is gevra, “Dink u die 
voorsiening van Persoonlike Beskermende Toerusting wat nie die 
unieke liggaamsbou van ‘n vrou tegemoetkom kom nie is ‘n skending 
van die maatskappy se veiligheidstandaarde?” ‘n Totaal van 70% van 
vroue het “ja” geantwoord.7

Verder is veiligheidsverteenwoordigers gevra, “Dink u dat dat die versuim 
in die voorsiening van gepasde VIM Persoonlike Beskermingskleredrag ‘n 
skending is van die maatskappy se veiligheidstandaard?” 89% van die 
verteenwoordigers het saamgestem deur “ja” te antwoord. Deur nie die 
gepasde PBT aan vroue te voorsien nie is hul veiligheid in gedrang.

7 VIM Persoonlike Beskermende Toerustingsopname, Februarie 2015 - Noordwesprovinsie 

16

Ja

Ja

Oorskutte en oorpluisies wat verkeerd 
pas kan geraas deurlaat. 

Oorskutte wat nie aan helms vasknip 
nie wat  veroorsaak dat hulle verkeerd 
pas en daarom stof  en geraas kan 
toelaat om in die oor te beland en  
moontlik skade te veroorsaak. 

Oorpakke wat te groot is en vroue 
dwing om die moue op te rol. Hierdie 
oortollige materiaal kan afrol gedurende 
werkstake en vasgevang word in 
masjinerie.

Helms wat te groot is kan aanhoudend 
afval en die werker se aandag van haar 
take aflei en haar kop blootstel aan 
besering. 
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EENHEID 3 – PBT-PROGRAM VIR VIM, 
GEVAAR EN RISIKO-EVALUERING 

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
•	 Die behoefte aan ‘n PBT-program te beklemtoon 
•	 Die vereistes vir ‘n doeltreffende PPE-program aan te dui 
•	 Aan te dui hoe belangrik ‘n gevaar en risiko-evaluering is 
•	 Gevare en tipes PBT wat vereis word te lys 
•	 Die behoefte te beklemtoon vir ‘n risiko-evalueringproses vir PBT 

Is PBT programme belangrik? 
Ja, myne moet belê is hul eie PBT-inleidingskursus of -program. 
PBT-programme moet dit ten doel stel om die vroue werkmag 
aan te moedig om die PBT te dra wat hul werksomgewing reg 
pas. Verduideliking

Leeruitkoms

As hulle ernstig is oor hulle vroue in die 
mynbou, moet hulle ons PBT aanspreek. 

 

Die PBT-seleksie hier is nie 
te goed nie, weet jy dit? 

Indien PBT te ongemaklik is vir vroue werkers om te dra, is die risiko 
dat hulle dit eenvoudig sal uittrek om ‘n bietjie verligting daarvan te kry 
om te konsentreer op die op die taak op hande, wat hulle blootstel aan 
baie verskillende werkverwante gevare. 
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Is dit belangrik om ‘n gevaar en risiko-evaluering te doen?  
Natuurlik! Myne het ‘n verantwoordelikheid teenoor hul werksmag, 
so hoofrisiko’s moet bepaal word. Vir PBT om die vlak van beskerming 
te bied wat vereis word moet 
myne in gedagte hou dat PBT: 
•	 Geskik moet wees vir die taak (geskik om VIM van gevaar te 

beskerm) 
•	 Doeltreffend gedra, gebruik en versorg moet word deur die gebruiker 
•	 Gemaklik moet wees en reg moet pas 

Deur die uitvoering van ‘n PBT-evaluering sal geslagspesifieke 
risiko-areas bepaal kan word. Die bedryf moet egter onthou dat die 
doeltreffendheid van PBT beïnvloed word deur die vlak van beskerming, 
die konformiteit met die liggaamsafmetings van elke werknemer en die 
werksvereistes in hul werksomgewing. 

Gevaar en risiko-evaluering moet uitgevoer word op elke tipe PBT 
en alle mynbou-omgewings moet oorweeg word, soos dagboumyn, 
ondergronds, verwerkingsaanleg, ens. 

Hoofbeskermingsgevare en - risiko’s  
Oor die algemeen moet alle mynwerkers hoofbeskerming ten alle tye 
dra. Deur eenvoudig te verseker dat die werkersmag veiligheidshelms of 
pette (“bump caps”) dra, sal veiligheidstandaarde verbeter. 
•	 Helms is verstelbaar om enige grootte kop tegemoed te kom. Vroue 

moet verseker dat hul helms verstel is om reg te pas.  
 

Verduideliking

Sleutelpunt

Sleutelpunt

‘n Inleidingskursus of -program oor PBT moet geredelik 
beskikbaar gemaak word vir pas aangestelde vroue. 

Dié moet deel wees van die groter inleidingsproses, terwyl ‘n 
jaarlikse PBT-kursus aangebied moet word vir almal, insluitend 
die vroue werknemers, net om die werkers se geheue te verfris 
oor die PBT wat beskikbaar is, of enige kommer wat hulle 
daaroor kan hê aan te spreek.

Deur PBT-programme in te stel kan myne bewustheid en opvoeding 
bied aan die vroue wat dit benodig. Dit is krities uit die oogpunt van 
die opknapping van veiligheid, sowel as die indentifisering van enige 
potensiële kreatiwiteit wat daar kan wees in die ontwerp van vroue 
PBT. 

Dit is belangrik om die werksmag te voorsien van genoegsame kennis 
en bekwaamheid oor hoe om die toerusting te behartig en in stand te 
hou. Dit sal verseker dat die PBT langer hou en versorg word.  

Deur die werksmag op te voed, bemagtig die myn hulle verder met 
kennis en begrip oor hoe om die toerusting die beste te benut. 

Wat maak voorsiening vir ‘n doeltreffende 
PBT-program? 

Met die opstel van ‘n PBT-program is daar spesifieke aspekte 
wat in berekening gebring moet word. Dit sluit in: 
•	 Gevaar en risiko-evaluering
•	 PBT wat aanbeveel word vir vroue in mynbou 
•	 Bewusmaking tussen vroue in mynbou 
•	 Sanitêre geriewe 
•	 Tipe myn (verwerkingsaanleg, smeltery, dagboumyn, 

ondergronds, ens.)

Daar word aangeraai dat haarnette 
gebruik word vir vroue om hul lang 
haarstyle te beskerm. 
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Om die gesig te beskerm teen die gevolge van chemiese spatsels, 
stof, gasse en projektiele (d.w.s. vlieënde fragmente of splinters), is 
gesigs- en oogbeskerming nodig.

Deur te verseker dat ten minste een van die gesigs- en 
oogbeskermings-PBT gedra word kan ernstige beserings maklik vermy 
word. 

Gevare en Risiko’s aan Gehoor
Myne moedig die gebruik van oorpluisies aan vir alle myners. Deur 
nie die oorbeskerming te dra nie kan myners gebuk gaan onder 
‘geraasgeïnduseerde gehoorverlies’. Dit is ‘n geleidelike agteruitgang in 
hul vermoë om te hoor. 

Hoe kan ons dit verhoed?
Dit kan verhoed word deur eenvoudig oorskutte of oorpluisies korrek te dra8. 
Oorskutte is ontwerp vir oorbeskerming wat gemak in berekening bring. 

8 http://www.msha.gov/S&HINFO/NoiseToolBoxes/Wear%20Your%20Hearing%20Protection.pps

Hoekom haarnette?

Vroue moet vereis word om haarnette te dra om te verhoed dat 
hare vasgevang word in masjinerie. 

Indien ons regtig waarde heg aan vroue se teenwoordig op die myn 
moet ons hulle toelaat om hul vroulikheid te behou deur lang hare te 
hê indien hulle wil. Maar ons wil ook verseker dat lang hare in ‘n 
mynbou-omgewing hulle nie in gevaar stel nie.

Gesigs- en Oogbeskermingsgevare en -risiko’s
Wanneer daar na gesigs- en oogbeskerming gekyk word, moet ons al 
die gevare oorweeg wat kan bestaan op die betrokke myn, sowel as 
beserings en ongemak wat veroorsaak kan word indien geskikte PBT 
nie gebruik word nie.

Haarverstrengeling

My oë is seer. Dit moet 
die rook wees van die 
Mashlangani-kroeg. 

Dit is nie. Jy moet jou stofbril 
of veiligheidsbril dra wanneer jy 

ondergronds, in ‘n stowwerige 
area of in enige hoë risiko area is. 

Sleutelpunt

Ondergrondse stof

Oorskutte wat korrek 
gedra word

Oorpluisies wat korrek gedra 
word
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Hand-/Armbeskermingsgevare en -risiko’s
Wanneer hul in die myn werk sal vroulike werkersmag hand-/
armbeskerming benodig, veral indien hulle met gevaarlike chemikalieë, 
warm vloeistowwe en stoom/gasse werk. Sonder ordentelike hand- en 
armbeskerming kan die volgende gevare voorkom: 
•	 Drastiese veranderinge in temperatuur - daar is geen beheer 

tussen koud en warm 
•	 Gevaarlike chemikalieë 
•	 Elektriese skokke 
•	 Vibrasies wat in die hande en arms kan voorkom as gevolg van 

toerusting 
•	 Snye en skaafwonde – wat velinfeksies, siektes en besmetting tot 

gevolg kan hê 

Asemhalingsbeskermingsgevare en - risiko’s

Asemhalingsbeskerming moet oorweeg word, veral in hoë risiko myne, 
soos steenkool, goud en asbes, en in beroepe wat met gevaarlike 
chemikalieë en dampe werk. Asemhalings-PBT moet elke dag 
gebruik word om die longe te beskerm.  

Daar is verskeie gevaarlike siektes wat manlike en vroulike werkers kan 
opdoen indien hulle nie die korrekte beskermende toerusting gebruik 
nie. Met tyd kan hierdie gevare vorder tot ernstige siektes soos: 
•	 Pneumokoniose
•	 Chroniese obstruktiewe longsiekte 
•	 Silikose
•	 Tuberkulose (TB)
•	 Asbestose

Deur asemhalings-PBT in die mynbou-omgewing te integreer sal 
hierdie siektes minder gereeld voorkom, veral indien die werksmag 
waaksaam is en die PBT getrou gebruik. Die PBT wat sal help om 
hierdie siektes te verhoed, is ‘n weggooibare filtreergesigmasker. 

Liggaamsbeskermingsgevare en - risiko’s
Liggaamsbeskerming is nog ‘n noodsaaklike vorm van beskerming vir 
VIM. 

Hoekom?
Deur ‘n doeltreffende oorpak te bied wat ‘n vrou se liggaamsbou sal 
pas, sal sy meer gemaklik voel in haar werksomgewing. 

Snye en 
skaafwonde

Weggooibare 
filtreergesigmasker

Deur nie asemhalingsbeskermingsklere te dra 
nie, kan ‘n vroulike werker haarself blootstel 
aan gevare soos: 
•	 Stof – steenkoolstof en kristalagtige silika 
•	 Gasse en dampe - wat omgewings met ‘n 

suurstof tekort kan skep 
•	 SweisdampeSleutelpunt
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Wanneer die geskiktheid van vroue PBT evalueer word moet ons die 
volgende oorweeg: 
•	 Gereelde vervanging van oorpakke 
•	 Langmou-oorpakke 
•	 Stewige klere wat die omstandighede kan weerstaan 
•	 Klere wat die gebruiker teen masjinerie en toerusting sal beskerm
•	 Oorpakke wat die vroulike liggaamsbou tegemoed kom 
•	 Harnasse/reddingsbaadjies (vir vloeding in die myne)  
•	 Oorpakke wat beweeglikheid toelaat 
•	 Hoogs sigbare werksdrag

Deur geskikte en doeltreffende oorpakke te implementeer kan die 
volgende gevare verminder word: 
•	 Chemiese en metaalfragmente wat klere binnedring 
•	 Sproei vanaf sproeispuite of hoë druk lekkasies wat die 

binnedringing van die oorpakke beïnvloed 
•	 Verstrengeling van klere wat die werker dra 

Voet- en Beenbeskermingsgevare en -risiko’s 
Sonder doeltreffende voetbeskerming kan werkers: 
•	 Gly en val op nat oppervlaktes 
•	 ‘n Elektrostatiese lading opbou 
•	 Ly aan snye, skaafwonde en perforasies 
•	 Brand van vonke of vlamme 

Volg ‘n 6-punt ondersoek om onnodige 
risiko en/of besering te verhoed 
1. Kop
2. Gehoor
3. Asemhaling
4. Oogbeskerming 
5. Gesigsbeskerming
6. Veiligheidsgordels en harnasse

Hoogs sigbare 
werksdrag

Swak passende PBT
laat VIM ongemaklik

voel

Oorpakke wat
beweeglikheid 

toelaat

Indien voet- en beenbeskerming nie reg 
voorgeskryf word nie kan dit ‘n aantal 
gesondheidsrisiko’s tot gevolg hê. 
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So, onthou die 6-punt ondersoek 

Leeruitkoms

SleutelpuntGesig

Oog

Bors

Kop Oor

Hoogtes

EENHEID 4 – DIE HUIDIGE PBT VIR VIM EN 
DIE TEKORTKOMINGE 

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
•	 Die huidige PBT tekortkominge aan te dui 
•	 Te bepaal hoe ons standaarde in vroue PBT kan verbeter 

Daar is tekortkominge in die vroue PBT wat beskikbaar is. 

Soos wat voorheen genoem is, stel die Mynbouhandves dat 
10% van ‘n myn se werkersmag vroue moet wees, wat dus ‘n 
behoefte skep om PBT te voorsien wat ontwerp is om die vroulike 
liggaamsbou te pas. 

Ons wil hê dat ons vroue meer selfversekerd 
moet voel deur meer gemak en sekuriteit te ervaar 
in die mynbou-omgewing. 

Dit kan egter nie bereik word met al die 
tekortkominge wat die huidige PBT het nie. 

 Lesego, vroue word nie ernstig 
opgeneem in die mynbou nie, dit is 
hoekom ons manstoerusting moet 

dra. 

Ek stem saam Mpho. Om op die myn te wees 
is moeilik genoeg, maar hoe is ek veronderstel 
om te werk wanneer my veiligheidsbril nie pas 

nie en my oorpak te groot is? 
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Tekortkominge by Hoofbeskerming
Die huidige hoofbeskerming in die 
mynbousektor is ‘n harde hoed of ‘n 
helm, en vir ondergrondse werkers is 
daar ‘n harde hoed met ‘n lamp – wat 
vooraan die helm vasgeknip word.

Hoewel die huidige seleksie harde 
hoede vir goeie beskerming teen 
ernstige besering sorg, vind vroue in 
baie gevalle dat die harde hoede óf 
te groot is, waar die hoed gly en 
afval, óf te klein om toe te laat vir hul 
hare, óf te moeisaam is as gevolg 
van die battery wat nodig is vir die 
lamp. 

Die hoofbeskerming word 
verminder wanneer die band 
te los gemaak word. Los hare 
kan ernstige skade veroorsaak 
indien hare verstrengel in 
masjinerie, wat ‘n stilstand van 
die masjinerie en besering tot 
gevolg kan hê

Tekortkominge by Gesigs- en oogbeskerming

Deur hierdie tekortkoming te korrigeer en die brille  beter te laat pas, sal dit 
minder waarskynlik afgly, wat sal keer dat stofdeeltjies in die brille ingaan 
en die oë irriteer.  

Tekortkominge by Gehoor 
Die huidige PBT vir die beskerming 
teen tekortkominge wat gehoor betref, 
is oorpluisies of oorskutte en “noise 
clippers” . 

Ons moet dit egter duidelik maak dat 
hierdie items geraas nie heeltemal 
uitkanselleer nie, om steeds mekaar 
te kan hoor wanneer daar gepraat 
word. 

Hoekom maak vroue hul helmbande los?
Vroue maak die band los om spasie te maak 
vir hul hare. Die bande moet getrou gebruik 
word om te verseker dat die helm stewig pas. 

Sleutelpunt

Indien die hoed nie ordentlik verstel word nie 
sal dit rond skuif, wat die hoeveelheid 
beskerming en die gemak wat dit bied sal 
verminder, en die skawing teen die kop- en 
slaaparea sal vermeerder. 

Gesigs- en oogbeskerming is noodsaaklik 
teen gevare. Indien korrek passende 
gesigs- en oog-PBT gespesifiseer word, 
behoort gesigs- en oogbeserings te 
verminder. 

Die illustrasie regs hiervan wys hoe 
stofdeeltjies by swak passende brille 
kan indring, wat die veiligheidsbrille 
ondoeltreffend maak. 

Te groot en swaar hoede is nie
veilig vir VIM nie

Hoekom is dit so?
Dit is eenvoudig omdat die huidige 
veiligheidsbrille ontwerp is om 
die manlike gesig te pas, wat 
verskil van die vrou s’n. 
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Tans beskikbare PBT

Tekortkominge wat voorkom met oorpluisies sluit in: 
•	 Swak passende oorpluisies kan wel ongemak en moontlike 

infeksie veroorsaak 
•	 Sommige vroue se oorkanale is oor die algemeen kleiner en 

daarom is die gespesifiseerde enkelgrootte oorpluisies soms te 
groot, tensy “noise clippers” gebruik word 

Tekortkominge by Hand-/Armbeskerming
Die tekortkominge wat geïdentifiseer is by hand- en armbeskerming, 
moet beklemtoon word, omdat myners hul hande gebruik om hulle 
werk te verrig. Dit is algemene praktyk dat vroue vermy om met 
handbeskerming te werk, omdat die huidige PBT ongemaklik is. Die 
huidige PBT wat gebruik word is armskerms en veiligheidshandskoene. 
Armskerms word deur vroue gedra wat ondergronds werk waar die 
myner in of deur smal of klein (beknopte) spasies moet gaan.

Handskoene
Die veiligheidshandskoene word gebruik om mynboutoerusting 
op te lig of te skuif,  wat dikwels vuil, warm of in gevaarlike stowwe 
bedek is. Die huidige veiligheidshandskoene wat aan vroue voorsien 
word is ontwerp om ‘n man se hand te pas. Veiligheidshandskoene 
wat gebruiksgereed is het oor die algemeen baie harde voering en is 
te groot en ongemaklik. Dit kan die uitvoering van verpligtinge moeilik 
maak omdat handskoene oor die algemeen te groot is en vuilgoed, 
sweet, water en ander stowwe kan maklik indring. 

Sommige vroue op die myn het ook aangemeld dat hulle huidige 
handskoene eelte veroorsaak. Hierdie oop sere kan infeksie kry 
indien dit blootgestel word aan skadelike stowwe. Dit keer ook dat 
vroue ‘n ferm greep op toerusting kan kry.

Tekortkominge by Asemhalingsbeskerming (Longe en 
Borskaste)

Die uitwerking van beroepsgesondheid in mynbou is nie onmiddelik nie 
en is daarom moeilik om te kwantifiseer, soos Silikose wat veroorsaak 
word deur oormatige blootstelling aan stof, en wat steeds ‘n 
hoofoorsaak van voortydige aftrede en dood in Suid-Afrikaanse 
myne is. 

Stofmaskers, wat die huidige PBT is, dien as beskerming. Die masker kan 
egter ook ‘n gevoel van versmoring veroorsaak. ‘n Opname is in 
Februarie 2015 gedoen waarin vroue in mynbou gevra is watter 
beskerming voorsien is vir hul longe en borskaste9.

Die bevindinge het gewys dat min myne stofmaskers gebruik en selfs
minder respirators gebruik. Die skokkende ding was egter dat geen 
beskerming vir vroue se borskaste voorsien is nie.

9 VIM Persoonlike Berkermingstoerusting opname, Februarie 2015 - Noordwes provinsie

Afhangend van die omgewing is gesigsbeskerming 
nodig in sekere dele van die myn omdat stofdeeltijes 
en gasse die liggaam maklik deur die neus en mond kan 
indring– wat meer asemhalingsprobleme tot gevolg het. 

Sleutelpunt

OorskutteOorpluisies Oorpluisie met knip (“noise 
clippers”)
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Sleutelpunt

Tekortkominge by Liggaamsbeskerming
Huidige PBT wat vroue dra sluit 1- en 2-stuk oorpakke en reflektiewe 
veiligheidsbaadjies in wat van uiterse belang is as gevolg van die 
donkerte van baie van die myne. Myners moet mekaar kan sien om 
ongelukke te verhoed. Wanneer die tekortkominge van die oorpak 
aangespreek word moet ons onthou dat myne ‘n 1-stuk of ‘n 2-stuk 
bied, terwyl enkele myne beide bied.

Die besluit tussen ‘n 1- of 2-stuk oorpak is krities. Faktore soos die
omgewing, hitte, spasie (vir buigbaarheid), gemak, klamheid, ens. 
word oorweeg. Wat die 1-stuk oorpak betref, glo vroue dat hulle 
verneder voel wanneer hulle na die badkamer moet gaan en die hele 
stuk moet losmaak.

In die meeste gevalle verkies vroue ‘n 2-stuk oorpak omdat hulle 
meer waardig voel wanneer hulle badkamer toe gaan. Dit beteken 
egter nie dat die 2-stuk oorpak sonder probleme is nie. 

Tydens die ondersoek van die huidige 2-stuk pak se bostuk is daar 
geïdentifiseer dat dit óf te klein óf te groot is om die grootte van hulle 
borskaste en borste tegemoed te kom - wat dan die oorpak ongemaklik 
maak om te dra. Die grootte van die bostuk kan ‘n invloed hê op 
gesondheids- en veiligheidstandaarde, omdat ernstige ongelukke en 
beserings veroorsaak kan word deur ‘n bostuk wat te groot is.

Baie vroue het gevind dat daar nie ‘n wye 
seleksie groottes is vir die 2-stuk oorpakke 
se broeke nie. Die broeke is dikwels te groot 
en gevolglik moet vroue gordels gebruik om 
dit bo te hou - wat weereens ‘n invloed op 
hul gesondheid en veiligheid kan hê. Anders 
is die broeke te klein, wat hulle laer rug 
blootstel. Hulle velle word dan blootgestel aan 
onvoorspelbare en gevaarlike omgewings. 

Vroue vind ook dat die materiaal krimp 
wanneer hulle hul broeke was en dit word dan 
te styf vir die heupe, boude en bobene. Dit kan 
skawing veroorsaak. Skawing is ‘n probleem vir 
baie vroue en dit kan vererger word as gevolg 
van blootstelling aan gevaarlike stowwe.

Nou moet die beste wyse waarop dit aangepas kan word vir  die 
vroulike liggaamsbou oorweeg en ondersoek word. Vroue se 
liggaamlike funksies skep ook ‘n behoefte dat daar na die kleur van die 
PBT gekyk moet word. As gevolg van hul maandelikse menstruasie kan 
vroue moontlik verkies dat hul oorpakke, veral die broek, ‘n donkerder 
kleur is. 

Hoekom?
Wanneer ‘n vrou ‘n 1-stuk oorpak dra, vind 
sy dat dit haar beweging beperk. 

Dit beïnvloed haar ook wanneer sy na die 
badkamer moet gaan, waar sy vind dat 
sy heeltemal moet uittrek. Dit kan groter 
probleme veroorsaak, veral omdat daar 
alreeds soveel mishandeling van vroue  
ondergronds plaasvind.

Liggaamsharnasse en termiese pakke word 
min in die myn gebruik - dit moet aangespreek 
word, d.w.s. indien ‘n vrou in ‘n skadelik 
omgewing werk, byvoorbeeld met chemikalieë, 
het sy DS9 hitte- en suurbeskerming nodig.

Hou asseblief in gedagte dat afdeling 6 van die Wet op 
Gesondheid en Veiligheid in Myne (WGVM) die volgende stel:
“Die werkgewer moet ‘n voldoende voorraad van alle 
nodige gesondheids- en veiligheidstoerusting aan elke 
werknemer verseker sonder koste aan die werknemer”10

Sleutelpunt

10 http://www.workinfo.com/minehealthsafety2008.htm
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Sleutelpunt

Tekortkominge by Voet- en Beenbeskerming
Die huidige PBT is nie geskik vir VIM nie omdat dit nie korrek pas nie, 
d.w.s. dit is dikwels te los of te groot omdat vroue dikwels mansgroottes 
dra. 

Die huidige PBT wat myne gebruik is ‘n mengsel van stewels, 
veiligheidskoene en knieskutte. Hoewel dit deur die SABS (SANS) 
goedgekeur is, beïnvloed die tekortkominge in die huidige stewels 
vroue se gesondheid, prestasie, produktiwiteit en veiligheid omdat die 
stewels vir mans gemaak is en die grootte en snit dus verkeerd is. 

Vroue se voete swel dikwels wanneer hulle te warm kry, gedurende 
menstruasie, of gedurende swangerskap. Wanneer die voete of 
enkels swel, word die skoen ondraaglik. Daar is ‘n tekort aan wol- of 
katoenkouse in die myne.

Gedurende die ondersoek van PBT vir VIM is dit 
hoofsaaklik om die verskillende toerusting wat vroue 
benodig te onthou. Hulle benodig algehele beskerming 
van harde hoede tot stewels. Dit kan verskil na gelang van 
verskillende mynbou omgewings.

EENHEID 5 – VOORGESTELDE PBT VIR VIM

Voorstelle vir PBT vir VIM 
Onderworpenheid en implementering van die voorgestelde PBT sal 
‘n groot bydrae maak tot die verbetering van vroue se prestasie in die 
sektor, wat ‘n positiewe invloed sal hê op die gesondheids- en 
veiligheidstandaarde. Die uiteindelike doel van PBT vir VIM is om ‘n 
optimistiese invloed teenoor vroue se welstand te hê en die gevolg 
hiervan sal ‘n groot bydrae maak vir die myne om te voldoen aan die 
Mynbouhandves. 

Daar is tans geen erkende voorstelle vir PBT vir VIM nie. Onlangs 
het sommige myne wat meer op die Mynbouhandves let, egter 
navorsing gedoen en belê in PBT om hul vroue werkersmag te help. 
Hierdie myne is toegewyd aan gelykheid en sal hopelik voordeel 
trek met beter werksverhoudings. 

Hoekom?
Kouse word soms nie deur die myn 
voorsien nie. 

Volgens afdeling 6 van die WGVM moet 
alle myne alle vereiste PBT aan hul 
werknemers voorsien. 

Reflektiewe baadjies VeiligheidstewelsHarde hoedeOorpakke

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
Voorstelle te maak in verband met die ontwerp van PBT vir VIM 

Leeruitkoms

In sommige myne dra vroue manlike 
stewels, wat dikwels beteken dat die 
stewels te groot is en dit kan blase en 
seer voete veroorsaak. 

Om daarvoor op te maak, dra vroue dan 
dik wol- of katoenkouse om pyn in hul 
voete te probeer verhoed. 
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Belanghebbendes van die Raad op Gesondheid en Veiligheid in 
Myne (RGVM) het bepaal dat kwessies rondom geslagspesifieke PBT 
aangespreek moet word11.

Voorstelle vir Hoofbeskerming

Harde hoede
Die beskerming van vroulike myners teen moontlike kopbeserings 
is ‘n sleutelpunt van veiligheid. ‘n Kopbesering kan ‘n werknemer 
lewenslank benadeel en kan selfs dodelik wees.

Deur ‘n harde hoed te voorsien wat goed pas sal vroue beskermd en 
gemaklik voel omdat die kans dat helms afval en besering veroorsaak 
uitgeskakel word. 

Die tabel hieronder beklemtoon die voorstelle vir hoofbeskerming. 

Voorgestelde 
Beskerming

Beskrywing Aanbeveel vir

Hoed V – skut met 
fastrac-harnas
verstelling

Algemene hoofbeskerming 
vir alle werknemers 
(mynbou aanleg, 
Ingenieurswese, Siviel, 
ens.)

Harde hoed met 
fastrac-harnas 
verstelling

Sekuriteitsdienste, 
besoekers en bestuur 

Uvex Pheos Alpine 
Helmet (9773.xxx)
EN: 397 and
EN: 12492

Alle werknemers – Wat op 
verskillende hoogtes werk 

Pet – Waar daar ‘n 
risiko kan wees van ‘n 
onbeduidende 
stampie of skraap 
aan die kop 

Werknemers wat in die 
werkswinkel werk. Nie 
toelaatbaar in die 
aanlegarea of 
werkswinkels nie.

Vervanging van die 
binnestuk vir 
veiligheidshoede 
(Fastrac-tipe) 

Alle werknemers 

Beskermingsdoek 
vir die son met ‘n 
wye rand – sun
master 

Alle werknemers wat 
lang ure in direkte 
sonlig werk (nie 
verpligtend) 

Courtesy of Anglo American

Voordele van PBT vir vroue wat ordentlik pas 

11 Dr. Zungu - South African guideline for the selection and provision of personal protective equipment for women 
in mining

Kleredrag

Oorpakke wat ordentlik 
pas vir vroue in mynbou is 

veilig, omdat dit nie 
vasgevang word in 

masjinerie nie.

Kniegbeskerming

Indien daar in beknopte 
spasies gekruip word, word 

knieskutte aanbeveel. 

Voetbeskerming

Stewels wat die regte 
grootte is vir die kuite sal
 produktiwiteit verbeter. 

Reflektiewe PBT

Stroke reflektiewe materiaal 
word gewoonlik bygevoeg 
om PBT meer sigbaar te 
maak aan drywers van 

bewegende ondergrondse 
voertuie. Reflektiewe 

baadjies moet die 
regte grootte wees vir 

werknemers.

Oor- en Neusbeskerming

Stof kan doeltreffend 
filtreer word met die gebruik 

van ‘n goedkoop 
kwartgesigstuk-stofmasker 

vir werknemers.

Handbeskerming

‘n Vrou se hande is kleiner 
- sy het korter, dunner 

vingers, en haar handpalm 
het ‘n kleiner omtrek - so, 

selfs ‘n klein manshandskoen 
pas dikwels nie. 

Oog- en Gesigsbeskerming

Brille wat goed pas wat nie 
toelaat dat stof en puin 

indring tussen die gapings 
en die oë irriteer of beskadig 
nie is veilig vir werknemers.
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Enkele tegniese oorwegings wanneer helms of harde hoede aan vroue 
voorsien word sluit in: 
•	 Met die spesifikasies wat deur SANS (1397) voorsien is in 

oorweging gebring 
•	 Die geskikte passing moet toelaat vir tussenruimte tussen die dop 

en die suspensiestelsel vir ventilasie en die verspreiding van enige 
impak 

•	 Die gebruik van ligter gewigte, wat met harder plastiek ontwerp 
word

•	 V-Skutte wat verskillende kop groottes tegemoetkom 
•	 ‘n Hoedlamp lig op die hoed wat nie die gewig van die helm of 

harde hoed beïnvloed nie 
•	 Vervang altyd die helm of harde hoed indien ‘n impak plaasgevind 

het, selfs indien skade nie merkbaar is nie 
•	 Dit is nodig om die hoofbeskerming te vervang indien slytasie 

gemerk word 
•	 Praktiese kleurkeuses 
•	 Vroue word aangeraai om hul werksomgewing te oorweeg en 

haarstyle te vermy wat hulle harde hoede ondoeltreffend maak. 

Haarnette
Indien ons waarlik vroue se teenwoordigheid op die myn van waarde 
ag, moet ons hulle toelaat om hulle vroulikheid te behou deur lang hare 
te hê indien hulle wil. Maar ons wil ook verseker dat lang hare in ‘n 
werksomgewing hulle nie in gevaar stel nie. 

Pette 
Hoewel dit nie geskik is vir onder die grond 
nie is pette nog ‘n vorm van 
hoofbeskerming wat vroue kan dra. Dit 
verminder blootstelling aan skeur- en 
skaafwonde deur klein stampies aan die 
kop. Pette is ook goed geventileer en 
lig om te dra. Hierdie vorm van hoofbeskerming is ideaal vir vroue wat
op die oppervlak werk, omdat die moontlikheid dat iets op hulle kop val 
kleiner is as by ‘n vrou wat ondergronds werk.

Vir vroue is ‘n haarnet ‘n manier om hul te 
help om hulle lang hare te beskerm. Deur 
haarnette te gebruik, sal hulle hul hare lank 
kan dra sonder die vrees dat dit verstrengel 
sal raak in masjinerie. 

Voorstelle vir Gesigs- en Oogbeskerming
Gesigs- en oogbeskerming is nodig om die gesig te 
beskerm teen die gevolge van chemiese spatsels, stof, 
gasse en projektiele (d.w.s. vlieënde fragmente of skerwe). 

Tipes PBT sluit in: 
•	 Veiligheidsbrille
•	 Brille
•	 Visiere
•	 Gesigskerms

Geskikte gesigs- en oogbeskerming moet ten alle tye in en om die myn 
gedra word, veral waar daar prominente gevare vir die gesig en oë is. 
Veiligheidsbrille word vereis waar: 
•	 Daar ‘n gevaar van impak bestaan 
•	 Met stof gewerk word 
•	 Daar ‘n lae vlak van sigbaarheid is met ‘n waarskynlikheid van 

besering van vlieënde voorwerpe 

Enkele tegniese oorwegings wanneer gesigs- of oogbeskerming aan 
vroue voorsien word, sluit in:
•	 Met die spesifikasies wat deur SANS (1404:2009) voorsien is
•	 Voorsiening van syskerms en impaklense op oogbeskerm 
•	 Die toerusting van ‘n verstelbare band aan die brille 
•	 Brille moet redelik styf pas om die oë, oogkaste en die areas 

rondom die oog heeltemal te bedek en te beskerm
•	 Vroue wat voorgeskrewe lense benodig moet beskermende 

toerusting dra waarin die lense gepas is, of wat die beskermende 
toerusting pas 

•	 Vroue wat voorgeskrewe lense dra moet seker maak dat hulle 
die korrekte oogbeskerming dra wanneer hulle in ‘n gevaarlike 
omgewing werk 

Veiligheidsbrille Visier

Myne moet vroue waarsku teen die gebruik 
van los brille, wat dele van die oog 
blootstel. Die bevordering van voltydse 
gebruik van brille of enige oogbeskerming 
in die werksomgewing, moet aangemoedig 
word. 
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•	 Voorgeskrewe brille moet versigtig gebruik word om skade aan die 
oog te verhoed indien ‘n impak plaasvind

•	 Oogventilasie moet genoegsaam wees, maar beskermd genoeg 
om te keer dat vloeistowwe in die oog spat 

•	 Myne moet ‘n ontsmettingsmiddel voorsien indien oogbeskerming 
gedeel word. Dit kan oogdruppels insluit 

•	 Verseker dat brille onbeperkte sig en beweging toelaat
•	 Verseker dat brille duursaam en skoon is

Voorstelle oor Gehoor
Oorpluisies is ideaal vir vroue. 

Beide oorpluisies en oorskutte kan gebruik word as vorme van 
oorbeskerming. Dit moet genoem word dat die gebruik van oorpluisies 
en oorskutte afhang van die omgewing waaraan die werker blootgestel 
word. Dit moet oorweeg word wanneer aangewys word. 

Enkele tegniese oorwegings waarna die myn moet kyk by 
gehoorbeskerming is:
•	 Spesifikasies wat deur SANS (1451-1) voorsien is vir oorskutte
•	 Spesifikasies wat deur SANS (1451-2) voorsien is vir oorpluisies
•	 Voer gereeld oortoetse uit - om te toets vir oorinfeksie 
•	 Onthou dat, wanneer ‘n vroulike werker ‘n oorinfeksie het, die myn 

haar met oorskutte moet voorsien om die verspreiding van die 
infeksie te verhoed 

•	 Oorpluisies wat van waskatoen, skuim, silikoonrubber of 
veselglaswol gemaak is sal die vorm van die individu se oorkanaal 
aanneem en is net so effektief soos die meeste gegiete oorpluisies 

•	 100% PVC-vrye, sagte stadige-herstelskuim is ‘n beter opsie 
•	 Herbruikbare oorpluisies moet goed skoongemaak word met 

ontsmettingsmiddel aan die einde van elke skof 
•	 Gee vir vroue opvoeding oor hoe belangrik dit is om oorpluisies 

gereeld te ontsmet 

Voorstelle vir Hande-/Armbeskerming
Dit is noodsaaklik dat handskoene gekies word vir spesifieke take, 
en dat hul duursaamheid vasgestel is. Deur vas te stel watter tipe 
handskoen geskik is vir die mynbou omgewing, sal myners hul 
handskoene gemaklik kan aantrek en doeltreffend te werk gaan. 

Daar is verskeie tipes hand- en armbeskerming, wat myne toelaat om 
te bepaal watter PBT meer doeltreffend sal wees in ‘n werksomgewing. 

Sleutelpunt

Dit is belangrik om in gedagte te hou watter vorm van 
oorbeskerm beter sal pas in ‘n spesifieke mynbou omgewing.  

Oorskutte laat oor die algemeen 
meer gemak toe en word normaalweg 
gedra vir lang tydperke.

Oorpluisies is gerieflik om rond te dra 
en dit bied in die meeste gevalle beter 
beskerming teen geraas.

Vroue benodig hul eie handskoene 
omdat manshandskoene oor die 
algemeen te groot en lomp is om 
doeltreffend te werk. Handskoene wat 
te groot is kan ernstige ongelukke of 
besering tot gevolg hê. 

Hoekom? 
Oorpluisies kan gedra word om die oorkanaal 
toe te hou; oorskutte bedek die hele oor en 
beïnvloed die hoofbeskerming wat vroue dra 
indien dit nie reg ontwerp is nie. 
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Daar is egter verskillende tipes PBT om sulke gevare en risiko’s te 
verhoed. Dit sluit in: 
•	 Handskoene
•	 Kaphandskoene
•	 Duimhandskoene
•	 Polsskutte
•	 Armskutte
•	 Beskermende velrome
Deur hierdie tipes PBT te gebruik sal die risiko’s verminder. 

Beskermende velroom is ‘n beskermende room wat ideaal is vir die 
vel in ‘n hoë risiko werksomgewing (soos mynbou), wat bykomende 
beskerming kan benodig. Beskermende velrome is ‘n waterwerende 
laag wat die vel beskerm teen eksterne prikkelmiddels. Kenmerke van 
beskermende velrome is as volg: 
•	 Waterwerende room om teer vel te beskerm 
•	 Vry van geur en preserveermiddels
•	 Bevat sorgsame olies 
•	 Hitte bestand

Beskermende handskoene is geskik vir vroue, maar dit moet in verskeie 
groottes kom om vroue se hande te akkommodeer. Hierdie handskoene 
kan gebruik word in bedrywighede waar skawing algemeen is, d.w.s. 
ondergronds. SANS (1228:2009) is spesifiek met wat die vereistes is 
vir die verskillende tipe, ontwerp, konstruksie, materiaal, dimensies en 
diensverwante eienskappe vir beskermende handskoene. 

In die tabel hieronder sien ons die verskillende tipes handskoene 
wat tans beskikbaar is.

Met vergunning van Anglo American

Die tabel hierbo vervolg op die volgende bladsy. 

Voorgestelde 
Beskerming

Beskrywing Kategorie Aanbeveel vir Nie aanbeveel vir

Handskoen
Sweis 
400mm

CE 413
EN 407
Gradering
413 x 4 x

Warm werk, 
sweiswerk, 
snybrandwerk
en die hantering 
van boumateriaal

Groot hoeveelhede 
gesmelte materiaal

Handskoen 
versterk 
met pienk en 
wit strepe

Ligte tot 
middelmatige
hantering van 
materiaal 

Welding or small to 
large quantities of 
molten material

Handskoen
Nitraat
Groen

Geen CE
Gradering

Was met sepe
en ander 
huishoudelike
skoonmaakmiddels

Hot work or handling 
of hot material

Sharp and pointed 
material and tools

Cleaning with 
aggressive cleaning 
solvents

Handskoen
Ultraan
Grys
Polyamied

CE4121 Hantering van 
growwe materiaal

Hantering van 
klein komponente

Gebruik van 
verskuifbare
gereedskap

Warm werk of
hantering van warm
materiaal

Skerp materiaal
en gereedskap

Hantering van 
growwe materiaal

Skoonmaakwerk met
olie en oplosmiddels

Handskoen
varkleer
/ drywers 
handskoen
binnestuk vir 
veiligheids 
helms 
(Fastrac tipe) 

CE1121 Stowwerige 
kondisies

Hantering van 
TMM

Trappe klim

Warm werk of 
hantering van 
warm materiaal

Skerp materiaal
en gereedskap

Hantering van 
growwe materiaal

Skoonmaakwerk met
olie en oplosmiddels

Polsskutte Duimhandskoene
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Voorgestelde 
Beskerming 

Beskrywing Kategorie Aanbeveel vir Nie aanbeveel vir

Whizard
handskut
11a

 CE 354x - Snywerk met 
  ‘n mes 

- Hot work or handling
  of hot material
- Pointed material   
  and tools 

Handskoen
Groen /
Geel

CE
gradering
4 111

- Stowwerige 
  toestande

- Hantering van 
  TMM

- Trappe klim

- Warm werk of 
  hantering van 
  warm materiaal
- Skerp materiaal
  en gereedskap
- Hantering van 
  growwe materiaal
- Skoonmaakwerk      
  met olie en   
  oplosmiddels 

Handskoen
Suur
400mm
Gechloreer

- Hantering van 
  growwe         
  materiaal

- Warm werk of 
  hantering van 
  warm materiaal
- Skerp materiaal
  en gereedskap
- Hantering van 
  growwe materiaal

Om PBT wat goed pas aan vroue te voorsien is dit belangrik om 
die volgende te oorweeg: 
•	 Die gebruik van katoen, handdoekstof of ‘n ligte gewig leer 
•	 Maak seker dat alle blootgestelde vel bedek word deur handskoene 
•	 Maak seker dat die handskoene se vingerlengte en palmwydte die 

hand van die gemiddelde vrou pas 
•	 Maak seker dat die handskoene steeds toelaat vir beweging om 

werksaktiwiteite te verrig 
•	 Maak seker dat handskoene ‘n goeie greep het wanneer daar met 

toerusting gewerk word 
•	 Kort handskoene moet langmou oorpakke bedek om te verhoed dat 

enige iets haak en vel blootgestel word 

Voorstelle oor Asemhaling
Stof, wanneer dit ingeasem word, kan sistemiese en longsiektes 
veroorsaak, sowel as ander asemhalings probleme.  

Navorsing wat in 2012 onder VIM gedoen is het aan die lig gebring 
dat stof aangedui is as ‘n hoofbekommernis onder die mynwerkers. 
Volgens die vroulike mynwerkers wat deelgeneem het in die navorsing, 
beïnvloed stof werknemers se oë en ore. 

Die vroulike mynwerkers het geglo dat die mynbou maatskappy meer 
kan doen om stof in die werksomgewing te verminder. Hulle het 
voorgestel dat stofmaskers verbeter word en dat water gebruik word 
om stof in stowwerige werksomgewings te verminder12.

Voorbeelde van die nagevolge 
van stof word uitgebeeld in die 
volgende kommentaar: 
“Ek is ‘n pikoperateur. Ek breek die 
klippe met hierdie ander masjien; Ek 
staan net daar en die masjien werk, 
maar die ding is - dis stowwerig. ‘n 
Mens kan dit selfs ruik. Dit is nie 
goed nie, veral nie vir my longe 
nie. So as hulle die stofmasker kan 
verbeter sal dit definitief help.”
Pikoperateur (Vroulike 
platinummynwerker). 

Voorstelle oor Liggaamsbeskerming 
Oorpakke moet gemaklik wees en die materiaal moet kan ‘asemhaal’ 
sodat myners nie ontwater nie. 

12 Dr. Zungu - South African guideline for the selection and provision of personal protective equipment for 
women in mining
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Kledingstukke wat swak pas en swak aangewys is kan veroorsaak 
dat vroulike myners sweet. Dit maak dit dan ongemaklik om te werk 
omdat die vog skawing veroorsaak. 

In die onderstaande tabel sien ons die verskillende tipes oorpakke wat 
tans beskikbaar is. Hulle is almal SABS goedgekeurde 100% katoen 
J54 / D59. 

Voorgestelde 
Beskerming

Beskrywing Kategorie Aanbeveel vir Nie aan-
beveel vir

Baadjie en broek
- Ontwerp en snit voldoen      
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Koninklike blou
- Materiaal: J54

- Materiaal: D59

Ligte 
toepassing
Swaar
toepassing

Ingenieurs- en 
operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT

Baadjie en broek
- Ontwerp en snit voldoen   
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Blou c/w
- Reflektiewe band vir   
  hoë sigbaarheid 
- Suur-/Vuurbestand vir   
  ingenieurswerk of 
  Verwerking 

- Materiaal: D59 Swaar
toepassing

Ingenieurs-
personeel, Vroue 
in mynbou en 
operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT

Baadjie en broek
- Ontwerp en snit voldoen 
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Oranje
- Reflektiewe band vir     
  hoë sigbaarheid
- Materiaal: J54

- Materiaal: D59 

Ligte 
toepassing
Swaar
toepassing

Veiligheids- 
verteenwoordigers

Mynbou

NVT

Baadjie en broek 
- Ontwerp en snit 
  voldoen aan 
  SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Grys / Groen
- Reflektiewe band vir      
  hoë sigbaarheid 
- Materiaal: J54

- Materiaal: D59

Ligte 
toepassing
Swaar
toepassing 

Ingenieurs-
en operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT

Voorgestelde
Beskerming

Beskrywing Kategorie Aanbeveel vir Nie 
aanbeveel 

vir

Oorpakke 1-stuk
- Ontwerp en snit voldoen 
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Koninklike blou
- Reflektiewe band vir 
  hoë sigbaarheid 
- Materiaal: D59/J54 Swaar 

toepassing
Ligte 
toepassing

Ingenieurs- en 
operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT

Oorpakke 1-stuk
- Ontwerp en snit voldoen  
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Vuurbestand
- Groen
- Reflektiewe band vir  
  hoë sigbaarheid band-hoë    
  sigbaarheid aan die rugkant
- Materiaal: J54

- Materiaal: D59
Ligte 
toepassing
Swaar 
toepassing

Sweisers, 
ketelmakers en 
plaatwerkers

NVT

Oorpakke 1-stuk 
- Ontwerp en snit voldoen 
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Reflektiewe band vir    
  hoë sigbaarheid
- Grys
- Materiaal: J54

- Materiaal: D59

Ligte 
toepassing
Swaar 
toepassing

Leerders,
ingenieurs- en 
operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT

Oorpakke 1-stuk 
- Ontwerp en snit voldoen     
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Reflektiewe band vir hoë 
  sigbaarheid

- Materiaal: J54

- Materiaal: D59

Ligte 
toepassing
Swaar 
toepassing

Veiligheids-
verteenwoordi-
gers

Mynbou

NVT

Broek
- Ontwerp en snit voldoen 
  aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter
- Reflektiewe band vir hoë 
  sigbaarheid 
- Grys
- Materiaal: J54

- Cloth material: D59

Ligte 
toepassing
Swaar 
toepassing

Leerders,
ingenieurs- en 
operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT
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| Recommended PPE for WIM |

Die hoofareas wat herontwerp moet word vir vroue is die bolyflengte, 
skouers en bors – om borste, middellywe en heupe tegemoet te kom. 
Vroue kla oor die algemeen wanneer mansoorpakke gedra word dat 
dit styf sit in sekere areas, te los sit in ander areas en sakkerig pas. 
Dit kan beperkte beweging tot gevolg hê. Die materiaal waarvan 
die oorpakke gemaak word is ook belangrik vir vroue. Die tegniese 
oorwegings hiervoor sluit in: 
•	 Die uiterlike materiaal moet voldoen aan SANS (1261-2) 
•	 Gebruik van katoenmateriaal vir vroulike werkers 
•	 Katoen moet behandel wees, beskerm wees teen stof, afskawing, 

growwe en irriterende oppervlaktes 
•	 Nylon, poliëster, wol en lycra moet vermy word 
•	 Gebruik natuurlike veselstowwe vir vroue PBT 
•	 Die binnevoering van die oorpak moet ‘n aanvaarbare 

samesmelting van geweefde en nie-geweefde materiale wees, wat 
geskik is om met die hand te was 

•	 Knope moet vier-gat stroop-gekleurde plastiek wees, grootte 
ingevolge SANS (511:2011)

•	 Ritssluiters moet eenrigting geslote punt wees vir alle 
oorpakbroeke, ingevolge SANS (511:2011) 

•	 Elastiese touband moet 25mm in wydte wees en in 
ooreenstemming met SANS (411:2011) 

•	 Nomex, Kevlar en PBI kan liggaamstemperatuur verhoog, so 
vermy vir vroue PBT 

•	 Gebruik van katoenmateriaal met ‘n ligte digtheid laat oorpakke 
toe om ‘asem te haal’ 

•	 ‘n Verkeidenheid materiale moet beskikbaar wees vir vroue omdat 
sommige materiale allergiese reaksies kan veroorsaak 

Die oorpak se styl en variasies is ook belangrik. Vroue behoort te 
kan kies of hulle ‘n 2-stuk of 1-stuk oorpak wil hê (alhoewel dit ook 
afhang van die werksomgewing). Beide lang- en kortmou oorpakke 
moer voorsien word, aangesien mynwerkers wat ondergronds werk 
langmoue benodig. By 2-stuk oorpakke word die volgende punte 
voorgestel: 
•	 Korter bolyflengte
•	 Nouer skouers 

Oorpakke moet die opname van vog toelaat, terwyl dit steeds genoegsame 
beskerming en gemak moet bied. Dit is noodsaaklik om onderklere te dra 
terwyl gewerk word. 

Wanneer daar gekyk word na beskermende oorpakke vir vroue, word daar 
voorgestel dat VIM items van die volgende lys oorweeg, afhangende van hul 
werkbeskrywing: 
•	 Ketelpakke
•	 Kleredrag vir koue, hitte en slegte weer 
•	 Kleredrag wat hulle sal beskerm teen masjinerie 
•	 Hoë sigbaarheidsonderbaadjies of baadjies 
•	 Harnasse of reddingsbaadjies 
•	 Keuse tussen 1- en 2-stuk pakke 
•	 Kleur van PBT 

5150

By oorpakke is dit belangrik om grootte variasies en 
ontwerpe te onthou vir PBT vir VIM. 

Sleutelpunt

Voorgestelde
Beskerming

Beskrywing Kategorie Aanbeveel vir Nie 
aanbeveel 

vir

Stofjas
- Ontwerp en snit voldoen   
  aan SANS 511: 2011
- Koninklike blou
- Knoop
- Polikatoen
- Materiaal: J54 Ligte 

toepassing

Skoonmakers NVT

Baadjie en broek op 
maat gemaak vir vroue.
- Ontwerp en snit voldoen  
   aan SANS 511: 2011
- Knoop/ ritssluiter 
- Blou
- Reflektiewe band vir 
  hoë sigbaarheid 
- Materiaal: J54/D59 Ligte 

toepassing
Swaar
toepassing

Ingenieurs-
personeel, 
Vroue 
in mynbou en 
operasionele 
personeel 

Mynbou

NVT

Hoekom?
Deur ordentelike en goed passende onderklere te dra, 
insluitend borsbeskerming, sal gesondheidsprobleme 
verhoed word, soos skawing, veluitslae en infeksies 
wat dikwels veroorsaak word deur harde of goedkoop 
materiaal wat skuur teen die vel en binne-bobeen.

Met vergunning van Anglo American
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•	 Groter borskas- / borsarea 
•	 Kleiner middellyf
•	 Groter heupe

Oorpakbroeke en -baadjies moet in vroue se groottes voorsien word, 
met voorgestelde nominale voltooide kledingstukmates. SANS 
(511:2011) bepaal die mates vir vroue. 

Oorpakbroeke moet eenvoudige voorkante hê, ‘n geplooide agterste 
broeksband, ‘n ritssluiter en skuins of reguit broeksakke, ingevolge 
SANS (511:2011). Elastiese rekbande in die broeke moet vermy word, 
omdat dit styf kan wees vir vroue wat oorgewig is en maklik kan
opbondel. Deur pylnate aan beide kante van die kledingstukke te 
gebruik, word dit gemakliker vir vroue om te dra. SANS (511:2011) 
het bepaal dat die oorpakbaadjies vasgemaak moet word aan die 
voorkant. 

Die tegniese oorwegings vir die voorsiening van geskikte onderklere vir 
VIM, sluit die volgende in: 
•	 Vroue ervaar gesondheidsprobleme, soos skawing en veluitslae 

wat veroorsaak word deur die kwaliteit van die materiaal 
•	 Om skawing te verhoed moet vroue onderklere dra. Myne 

gebruik tans lycra onderklere – dit is ‘n swak keuse omdat dit 
liggaamstemperatuur verhoog, wat vaginale infeksies tot gevolg 
kan hê

•	 Om die risiko van skawing, veluitslae en infeksies teen te staan, 
word voorgestel dat 

       - Katoen onderklere gebruik word 
       - Oorpakvoering maak kontak met die vel en moet daarom gemaak     
         word van 100% katoen en nie sintetiese materiale nie 
       - Alle onderklere moet van katoen wees, insluitend kortbroeke.  
         Kortbroeke moet nie ‘n elastiese rekband hê nie 

Liggaamsbeskerming vir swanger vroue
Moederskap PBT is net so belangrik soos gewone vroue PBT. 
Sommige swanger vrouemynwerkers voel dikwels meer ongemaklik 
om werk toe te gaan. 

Dit word sterk aanbeveel dat 
swanger vroue verwyder word van 
gevaarlike werksomgewings en 
alternatiewe risiko-vrye werk gegee 
word totdat hulle met kraamverlof 
gaan. 

Indien hulle steeds op die myn is 
moet hulle PBT dra. Die huidige 
2-stuk oorpak kom nie die vroue 
se groeiende buik- en borsgrootte 
tegemoet nie, so dit is ‘n ernstige 
oorweging waarvan myne bewus 
moet wees. 

Lesego, het jy geweet dat ons nie 
veronderstel is om te betaal vir ons

 PBT nie? 

Ja Mpho. Volgens afdeling 24 van 
die WGVM moet werknemers nie 

betaal vir enige veiligheids-
maatreëls nie, insluitend die 

voorsiening van PBT. 

Swanger vroue moet verwyder word 
van gevaarlike werksomgewings, 

soos ondergrond en die bestuur van 
masjinerie. 
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Voorstelle vir Voet- en Beenbeskerming
Die huidige stewelgrootte vir VIM is swak en moet verander. Vroue 
kan nie in manstewels werk nie, as gevolg van die verskillende gevare 
en ongelukke wat plaasvind. 

Die korrekte gebruik van voet- en beenbeskerming sluit in: 
•	 Vroue mynwerkers moet nie stewels dra wat te styf vir hulle is nie, 

omdat dit slegs voetprobleme sal veroorsaak 
•	 Die stewels moet binnesole hê, wat nog ‘n laag gemak sal byvoeg 

vir hulle voete
•	 Myne moet seker maak dat die stewels gemaklik is en effens styf 

sit om die haak, enkel en bal van die voet 

Nie net vind ongelukke en beserings plaas nie maar vroue ondervind 
dikwels ook dat hulle blase, seer voete, eelte en klippe in die stewels 
kry. Stewels in vroue groottes moet gevolglik geïmplementeer word. 

5554

Voorgestelde
Beskerming

Beskrywing Kategorie Aanbeveel vir Nie aanbeveel 
vir

Skoen leer
- Mans

Ligtetoepassing
waar toon-sool- 
en 
enkelbeskerming 
vereis word 

- Mans in die  
  kantoor en   
  werkswinkelgebou
- Skoonmakers

Mynbou en 
aanlegomgewing

Skoen leer 
- Dames

Ligte toepassing
waar toon-, 
sool- en 
enkelbeskerming 
vereis word

- Dames in 
  die kantoor en 
  werkswinkelgebou
- Skoonmakers

Mynbou en 
aanlegomgewing

Stewels leer
- Mans

Swaar 
toepassing
waar toon-, 
sool- en 
enkelbeskerming 
vereis word

Mans in werkswinkel 
en plat oppervlakte 
omgewing 

Mynbou en 
aanlegomgewing

Stewels leer Hittebestande
toepassing

Sweisers en 
plaatwerkers in 
werkswinkels, 
aanleg- en mynbou-
omgewings

NVT

Stewels leer Swaar 
toepassing
waar toon-, 
sool- en 
enkelbeskerming 
vereis word

- Alle toepassings
- Verpligtend vir 
  werknemers in 
  aanleg- en 
  mynboutoepassings 

NVT

Stewels
PVC en
rubber

Nat toepassing Aanleg- en mynbou-
aktiwiteite in nat 
areas

Vir die hantering 
van TMM’e 

Die illustrasies hieronder dui die verskillende tipes skoene aan wat in PBT 
vir VIM gebruik kan word. 

Dit word hoogs aanbeveel dat vroue voorsien moet word 
van veiligheidstewels wat hul groottes tegemoetkom. 

Sleutelpunt

Gevare, beserings en ongelukke kan plaasvind indien PBT vir 
vroue nie ordentlik pas nie 

Rubberstewels is deel van veiligheidskoene 
en is daargestel om werkers te beskerm 
teen algemene voetbeserings. Vroue kan 
beskerm wees teen statiese en 
lewendige elektrisiteit, nattigheid, gly, 
hitte en vonke.

Om dit te kan doen vereis die 
voetbeskerming spesiale ontwerp. Dit sluit 
‘n staalvoorpunt vir rubberstewels in.

Met vergunning van Anglo American
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EENHEID 6 – MYNBOUGEREED – 
VERHOOGDE BEWUSTHEID VIR VIM (PBT-
SORG) 

As myne die volgende aanbevelings en metodes handhaaf, sal PBT 
langer hou. Deur bewustheid te skep, aanbevelings te maak en 
metodes voor te stel oor hoe toerusting onderhou kan word, sal hul 
personeel opgevoed wees oor hoe om vir hul PBT te sorg. Myne kan 
in baie verskillende maniere bewustheid skep, d.w.s. kwartaallikse 
werkswinkels, bewustheidskursusse waar nuwe werknemers ingelyf 
word, en ook die hang van plakkate in gepaste areas, soos die 
wagplek of kleedkamers.

Bewustheid oor Hoofbeskerming
Daar is ‘n korrekte manier om hoofbeskerming te onderhou. Dit word 
egter grootliks beïnvloed deur die korrekte gebruik van die toerusting. 
Die korrekte gebruik van hoofbeskerming sluit in: 
•	 Suspensiestelsels word aangebied as vervangbare parte en 

moet vervang word wanneer dit beskadig is of oormatige slytasie 
gemerk word. 

•	 Dit is nie altyd nodig om die hele harde hoed te vervang as die 
suspensiestelsel begin degenereer of wanneer skeure gemerk 
word aan die suspensiestelsel nie. 

Leeruitkoms

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
•	 Vroue te bemagtig om hul PBT te ken
•	 Aanbevelings vir die onderhoud van PBT te maak

Tegniese spesifikasies vir rubberstewels en veiligheidskoene kan die 
volgende insluit, maar is nie beperk tot dit nie: 
•	 Spesifikasies wat deur SANS (4291-1:2002) en SANS (492-

2:2003) voorsien is moet oorweeg word 
•	 Voorsien gomlastiekstewels / beskermende skoene wat van leer 

gemaak is 
•	 Waarsku vroue mynwerkers om nie stywe stewels te dra wat 

voetprobleme net sal vererger nie
•	 Voorsien binnesole om gemak te bevorder 
•	 Maak seker dat die stewels reg en gemaklik pas 
•	 Maak seker dat VIM stewels kan toets om te sien watter stewel reg 

pas. 

Indien ‘n myn egter korrekte PBT implementeer soos hieronder 
aangedui, sal hierdie voorvalle nie plaasvind nie: 
•	 Veiligheidstewels – met beskermende neusleer en 

penetrasiebestande midsole 
•	 Voetskutte – wat van aluminium, veselglas of gegalvaniseerde 

staal gemaak is en wat OOR gewone werkskoene gedra moet 
word13 

•	 Oorkouse
•	 Oorbroeke of enkelskutte
•	 Dik kouse

Kouse sal help met oormatige sweet van die voete. Dik dubbelkouse 
sal nuttig wees omdat die binnelaag van die gomlastiekstewels pyn kan 
veroorsaak. Kouse sal vroue ook help om in hul stewels te pas, selfs al is 
hulle te groot. Al die items wat genoem is is nie noodwendig baie vroulik 
nie. Dit moet aangespreek word wanneer ons na nuwe ontwerpe kyk.

Dit is belangrik om te onthou wanneer daar na 
voetbeskerming gekyk word dat swanger vroue ook 
spesiale stewels sal benodig omdat hulle voete swel.

Sleutelpunt

    Mpho, die myn het ‘n 
aanvullingskursus oor toerusting. 

Ons moet gaan en leer oor ons PBT. 
Lesego, hoe weet ek of my helm 

of brille beskadig is? 

Dik 100% katoenkouseOorkouse Voetskut

13 http://ehs.ucsc.edu/programs/safety- ih/ppe.html
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•	 Myne moet altyd die harde hoed vervang indien dit ‘n impak 
ontvang het, selfs al is daar geen sigbare merk nie 

Om hoofbeskerming te onderhou, word aanbeveel dat myne: 
•	 Die skepping van ‘n aanmeldingstruktuur wat vroue toelaat om aan 

te meld wanneer ‘n impak plaasgevind het sodat hulle onmiddelike 
toegang tot nuwe harde hoede kan hê 

•	 Myne moet spesiale skoonmaakprodukte in die kleedkamers en 
badkamers voorsien om die helm skoon te maak van stof

•	 Myne moet oorweeg om stooreenhede te implementeer, wat vroue 
sal aanmoedig om hul harde hoede op terrein te los 

Bewustheid van Gesig- en Oogbeskerming 
Myne moet seker maak dat vroue werknemers daagliks oogbeskerming 
dra. Deur oogbeskerming te dra word die risiko uitgeskakel dat skade 
aan die oë kan voorkom in geval van ongelukke. Die korrekte gebruik 
van oogbeskerming is: 
•	 Vroue moet nooit los brille dra nie, want dit stel sekere areas van 

die oog bloot
•	 Brille moet styf sit, die gesig ordentlik pas en die oë en die 

gesigsdele rondom die oog heeltemal bedek
•	 Die voltydse gebruik van brille moet aangemoedig en bevorder 

word 
•	 Bevorder die oogbeskerming vir die verkeie werksomgewings 

•	 Vroue wat voorgeskrewe brille benodig moet brille gebruik wat 
alreeds hul voorgeskrewe lense bevat 

•	 Selfs as ‘n vrou voorgeskrewe brille dra moet sy steeds gepaste 
oogbeskerming dra – dit sal die oog beskerm teen stof en enige 
gevaarlike omgewing waaraan dit blootgestel word. 

•	 Vroue moet versigtig wees met die gebruik van beide metalraam-
beskermingstoestelle en brilrame, veral in areas van die myn met 
gevaarlike elektrisiteit. 

•	 Oogbeskerming moet ontwerp en gebruik word sodat dit beide 
genoegsame ventilering en spatbeskerming bied. 

‘n Harde hoed wat korrek pas moet 
genoegsame spasie tussen die dop 
en suspensiestelsel laat. Dit laat 
ventilering en verspreiding van ‘n impak 
toe soos regs uitgebeeld. 
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6160

•	 Gebruik ontsmettingsmiddels indien die PBT gedeel word tussen 
vroue en maak seker dat die toerusting ordentlik skoongemaak 
word (al word dit selde gedeel). 

•	 Maak seker dat die brille nie beperk is wat sigbaarheid en 
beweging betref nie. 

Dit is maklik om die toerusting te onderhou, solank die vroue geleer 
word hoe om dit korrek te doen. Hierdie metodes is: 
•	 Die voorsiening van ontsmettingmiddels in badkamers, wat vroue 

sal toelaat om die toerusting ordentlik skoon te maak sodat dit 
gereed is vir die volgende persoon (indien dit gedeel word). 

•	 Laat vroue toe om hul eie brille te pas. Deur dit te doen sal vroue 
daarna wil kyk en dit onderhou.

Bewustheid oor Gehoorbeskerming
Myne moet die gebruik van gehoorbeskerming bevorder, en ook hoe 
om hierdie toerusting te onderhou. Myne kan dit egter nie bevorder 
tensy hulle bewus is van die korrekte gebruik van die PBT nie. Die 
korrekte gebruik sluit in: 
•	 Gereelde oortoetse om enige oorinfeksies uit te skakel en om te 

toets vir degenerasie van gehoor.
•	 Indien ‘n werknemer ‘n oorinfeksie het, voorsien hulle van 

oorskutte in plaas van oorpluisies - dit sal die verspreiding van die 
oorinfeksie keer. 

•	 Moedig vroue aan om hande skoon te maak voordat oorpluisies 
hanteer word, omdat dit ‘n manier is om oorinfeksies te veroorsaak 

•	 Maak seker dat die oorpluisies van waskatoen, skuim, 
silikoonrubber of veselglaswol gemaak is – hierdie stowwe is self-
vormend en sal so goed beter werk as gegiete oorpluisies 

•	 100% PVC-vrye sagte stadige-herstelskuim sal maklik self die 
vorm van die oorkanaal neem 

•	 Indien die oorpluisies hergebruik kan word, moet dit na elke 
gebruik ontsmet word - dit sal oorinfeksies voorkom 

Metodes wat gebruik word om oorpluisies te onderhou: 
•	 Die skoonmaak van oorpluisies na gebruik – dit sal ontsmetting 

benodig
•	 Hande was voor en na daar aan oorpluisies geraak word, dit sal 

infeksies voorkom
Gereelde gehoortoetse om gedoen te word om gehoor te onderhou. 

Bewustheid van Hand- en Armbeskerming
Deur bewustheid te skep van hand- en armbeskerming kan ‘n 
beduidende vermindering in ongelukke en beserings plaasvind. 
Voordat dit kan gebeur, sal PBT korrek gedra moet word. Dit sluit in: 
•	 Om handskoene te dra wat ontwerp is vir ‘n bepaalde taak en wat 

duursaam is 
•	 Myne kan waterdigte handskoene gebruik wat van katoenflanel 

gemaak is met pluising aan een kant
•	 Maak seker dat die handskoen se vingerlengte, wydte en omtrek 

van die palm, die algemene vrou se hand pas 
•	 Handskoene moet gemaklik wees en nie lomp of moeilik om te dra 

nie
•	 Handskoene moet ‘n veilige en stewige greep hê – wat sal keer 

dat swaar en groot gereedskap uit hul hande glip
•	 Vroue moet hulle handskoene reg aansit. Daar moet geen gapings 

of blootgestelde vel wees nie, sodat geen water of stof dit kan 
binnedring nie

Hand - en armbeskerming vir vroue 
PBT is oor die algemeen onvoldoende 
en moet aangepas word om elke 
vroulike mynwerker te pas. 

Dit is belangrik om hande te was voordat oorpluisies 
gebruik word
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Vir handskoene om langer te hou, word aanbeveel dat: 
•	 Handskoene behandel word sodat hulle brandbestand en 

suurbestand is
•	 Vroue opgevoed word oor hoe om die handskoene doeltreffend te 

versorg 

Bewustheid oor Asemhalingsbeskerming
Dit is noodsaaklik dat myne seker maak dat die 
asemhalingsbeskerming onderhou en doeltreffend versorg word omdat 
dit longinfeksies kan verminder, sowel as moontlike asemhalingsiektes. 

Intreevlak beskerming sal stofmaskers wees. Dit word deur baie 
mynwerkers gedra gedurende hulle daaglikse aktiwiteite. In hoër risiko 
omgewings moet ‘n meer toegespitste aanslag oorweeg word. Dit sal 
die evaluering van konstante stof, gas en chemiese blootstelling behels.  

Die gebruik van respirators 
behoort te help om die 
moontlikheid van erge infeksies 
te verklein. Myne moet seker 
maak dat hulle vroulike 
werkersmag bewus is van die 
skade wat veroorsaak kan word 
deur nie hulle longe te beskerm 
nie. 

Stofmaskers word in baie 
Suid-Afrikaanse myne gedra. 

Bewustheid oor Liggaamsbeskerming
Die skepping van bewustheid oor liggaamsbeskerming is 
lewensnoodsaaklik en nodig. Dit kan op verskillende vlakke gedoen 
word, soos deur plakkate op te sit en gereelde 
werknemerswerkswinkels en opleidingsessies te doen. Sodat dit 
doeltreffend kan wees moet myne eers die korrekte gebruik 
van liggaamsbeskerming verseker, d.w.s. 
•	 Produktiwiteit neem toe wanneer korrek passende oorpakke gedra 

word
•	 Die materiaal waarvan oorpakke gemaak word moet ‘asemhaal’ 

en gemaklik wees. So sal die liggaam sy eie interne temperatuur 
kan handhaaf sonder dat ‘hittespanning’ vroue se werkspoed 
beïnvloed.

‘n Myner wat ‘n stofmasker dra

Dit is belangrik om vroulike mynwerkers op te voed oor 
asemhalings-PBT en die gevare wat gepaard gaan daarmee om 

dit nie te gebruik nie of om dit verkeerd te gebruik.
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Leeruitkoms

Verduideliking

Verduideliking

Bewustheid oor Voet- en Beenbeskerming
Voordat myne metodes kan aanbeveel oor hoe om PBT te onderhou, 
moet hulle seker maak dat die toerusting reg gebruik word. 

Met al die PBT wat ordentlik pas sal myne hulle personeel verder moet 
opvoed oor hoe om hul stewels bevredigend te onderhou. Metodes wat 
toelaat vir die effektiewe onderhouding van stewels sluit in: 
•	 Vroue se stewels moet elke drie maande nagegaan word om die 

degenerasie van die binnesole van die stewel teen te werk – dit 
hang natuurlik af van die omstandighede en die omgewing 

•	 Die voorsiening van skoonmaaktoerusting in die kleedkamers en 
badkamers. Dit sal vroue toelaat om hulle stewels skoon te maak 
na hulle skof indien daar nie skoonmakers is wat die PBT onderhou 
nie 

•	 Myne kan ‘n stooreenheid op die terrein oorweeg, wat vroue verplig 
om hulle stewels op die terrein te los – so kan bestuur bevestig 
of hulle nuwe stewels benodig of nie. Sommige myne het alreeds 
hierdie fasiliteite in plek. 

EENHEID 7 – SANITÊRE GERIEWE 

Wat is sanitêre geriewe?
Sanitêre geriewe verwys na die toiletfasiliteite wat werkers ondergrond 
en op die oppervlak gebruik. Die toestand van die geriewe is 
hoofsaaklik swak en vroue vind dikwels dat hulle vermy om 
badkamer toe te gaan. Myne moet die toestande van die badkamers 
regstel en verseker dat hulle veiligheid, gesondheid en privaatheid 
gehandhaaf en beskerm word. 

Wat is die beperkings van die huidige sanitêre geriewe?
Oor die algemeen is die huidige sanitêre geriewe in die myne 
onaanvaarbaar. Vroue moet óf ver loop óf het nie toegang tot ‘n toilet 
nie. Daarom moet dit ‘n prioriteit wees om voorsiening te maak vir 
voldoende toiletfasiliteite.

Huidige beperkings sluit in: 
•	 Geen of beperkte toegang tot ondergrondse toiletfasiliteite 
•	 Onhigiëniese toestande van toilette
•	 Handwasfasiliteite is onbeskikbaar na 

die toilette gebruik word 
•	 Ondergrondse toilette is uniseks 
•	 Onvoldoende toegang tot sanitêre 

dromme om sanitêre doekies 
ondergronds weg te gooi. Die gevolg is 
dat vroue vermy om sanitêre doekies te 
ruil totdat hulle op die oppervlak is. 

•	 PBT wat verkeerd aangewys is kan dit 
moeilik maak om badkamer toe te gaan 

•	 Onvoldoende spasie

Die doel van hierdie Eenheid is om: 
•	 Beperkings aan te dui in verband met die huidige sanitêre 

geriewe 
•	 Moontlike aanbevelings te bied vir die verbetering van 

sanitêre geriewe 



66

| EENHEID 7: Sanitêre geriewe |

67

‘n Illustratiewe Gids tot PBT vir VIM

Myne moet voorsiening maak vir aanvaarbare sanitêre geriewe. 

Indien sanitêre dromme geïmplementeer word in die vroue badkamer 
sal vroue meer gemaklik voel om hul sanitêre doekies te ruil 
gedurende hulle menstruele siklusse. 

‘n Sanitêre drom is ‘n spesiale asblik wat vroue toelaat om hul sanitêre 
doekies weg te gooi. Deur hierdie drom te gebruik, word die 
gesondheids- en veiligheidstandaarde nie beïnvloed nie omdat vroue 
dan nie hulle sanitêre doekies laat rond lê nie. Vir enige vrou 
beteken die uitstel van die ruil van haar sanitêre doekie dat lekkasie 
kan plaasvind. Wanneer vroue tans ondergronds werk, kies hulle om 
ontslae te raak van hulle sanitêre doekies deur dit óf te begrawe óf dit 
saam met hulle rond te dra totdat hulle die oppervlak bereik. Om ‘n 
sanitêre doekie rond te dra of dit te lank aan te los kan ‘n ernstige 
invloed op gesondheid, veiligheid en gemak hê.

Hoe verbeter ons die sanitêre geriewe? 
Om die risiko van infeksie, skawing, verdere ongemak en verlies 
van produktiwiteit te verhoed moet myne die implementering van die 
volgende oorweeg: 
•	 Bykomende toilette per werkstasie, terwyl in gedagte gehou word 

dat dit 1 toilet per elke 30 werkers is – mans en vroue 

Hoekom?
Vroue moet voldoende badkamerfasiliteite hê, 
veral wanneer hulle menstrueer. Menstruasie 
is die liggaam se manier om haar 
voorplantingstelsel skoon te maak; dit beteken 
in der waarheid dat haar liggaam vir haar sê 
dat sy nie swanger is nie. 

•	 Bykomende toilette wat nie te ver is om te bereik nie 
•	 Merk watter toilette vir “mans” en “vroue” is 
•	 Voorsien alle toilette van toiletpapier, handwasfasiliteite, seep, 

handsteriliseerder en dromme 
•	 Laat toegang tot water toe vir handwasfasiliteite – vir die 

doeleindes van higiëne 
•	 Verlig die badkamer-areas, beveilig die deure om die sanitêre 

fasiliteite veilig vir vroue te maak

As ons kyk na die implementering van voldoende sanitêre geriewe sal 
vroue meer gemaklik voel om na die badkamer te gaan en sal hulle 
privaatheid, waardigheid en trots behoue bly. Verder sal hulle  
beskerming teen mishandeling hê. 

By sanitêre geriewe moet ons in ag neem dat vroue spesifieke 
behoeftes het. Deur bloot die toiletfasiliteite wat vroue benodig te 
voorsien sal die vrouewerksmag meer vertroud voel wanneer hulle 

Die mees belangrike ding vir myne om te doen is om toilette 
duidelik te merk as ‘mans’ en ‘vroue’ en om dan SHE dromme of 
sanitêre dromme in die vrouebadkamers te sit! 

Sleutelpunt

Mpho, die myn praat altyd 
van produktiwiteit, het jy 

dit agtergekom? 

Miskien as ons ordentelike 
toilette en die regte PBT 

het sal ons nie so lank vat om 
badkamer toe te gaan nie. 
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ondergronds werk en sal help om hulle te laat voel dat hulle welkom 
is en deel is van die span. Deur aan vroue ‘n versameling 
oorpakkeuses te bied, sal hulle kan kies wat hulle die beste pas 
sanitêre vereistes betref. 

Wanneer sy hierdie item kies moet sy ook oorweeg hoeveel keer sy kan 
nodig hê om badkamer toe te gaan. Indien sy gereeld na die badkamer 
toe moet gaan word dit hoogs aanbeveel dat sy ‘n 2-stuk oorpak 
gebruik. Indien sy nie so gereeld hoef te gaan nie sal ‘n 1-stuk vir haar 
meer gepas wees. Dit hang ook af van die werksomgewing. 

Die kleur van kledingstukke speel ‘n rol. Indien ‘n vrou ondergronds 
werk is dit problematies om vir haar ‘n ligkleurige oorpak te gee. Nie net 
as gevolg van die grond nie, maar ook omdat enige vlek deur donker 
oorpakke weggesteek sal wees indien sy menstrueer. 

Sleutelpunt

Die toiletfasiliteite moet ook daagliks ordentlik skoongemaak 
word. 

EENHEID 8 – BESTUUR EN 
BELANGHEBBENDE INKOOP 

Ondersteuning van PBT spesifiek vir vroue
Bestuur se betrokkenheid behoort merkwaar te wees op alle 
vlakke in die mynbousektor. Gegewe dat mynboumaatskappye neig 
om hiërargiese bestuursopsette te hê, is dit noodsaaklik vir die Hoof 
Uitvoerende Beampte (CEO) om ten volle te belê in ‘n voorgestelde 
VIM PBT-program, want slegs dan sal die belofte van ‘n PBT-
gelykheidsprogram ‘n realiteit kan word wat dwarsdeur die senior-, 
middel en laerbestuur strek. Die onus is nie slegs op bestuur om 
toegewyd te wees tot die inlywing van vroue nie. Die meting van 
resultate, met duidelike lewerbare en gestelde nagevolge ingeval van 
‘n onvermoë om die uitslae te behaal, behoort deel van ‘n groter Vroue 
in Mynbou-Program te wees.

Identifisering van die Dryfkragte vir ‘n VIM PBT-program
Wanneer ‘n VIM PBT-program implementeer word, moet myne alreeds 
dryfkragte vir die program geïdentifiseer hê. Algemene dryfkragte wat 
geïdentifiseer is sluit in: 
•	 Wetgewend – Die Suid-Afrikaanse regering mandateer dat 10% van die 

werksmag deur vroue in die mynbousektor verteenwoordig moet word
•	 Sakegeval – Mynbestuur moet die moontlikheid insien vir vroue om ‘n 

bate te wees. Indien dit gerealiseer word, sal die getalle in die sektor 
moontlik groei, wat moontlik die uitset en produktiwiteit kan optimaliseer 

Leeruitkoms

Die doel van hierdie Eenheid is om:
•	 Die behoefte aan te dui vir ondersteuning vanaf die bestuur en 

belanghebbendes
•	 Aanbevelings aan bestuur en belanghebbendes te bied in 

verband met die bekendstelling van PBT vir VIM en PBT 
programme 

•	 Om faktore te lys wat oorweeg moet word vir ‘n doeltreffende 
VIM PBT-program 

•	 Die voordele van PBT wat vir VIM ontwerp is aan te dui vir: 
       -  Korporasies
       -  VIM        
       -  Toepaslike Belanghebbendes en Begunstigdes 
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•	 PBT-beleidmaatskappye moet die VIM beleid ontwikkel 
•	 PBT-komiteemaatskappye moet PBT-komitees vorm wat vroue 

verteenwoordigers het
•	 Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid – deur vroue aan 

te stel kan myne help om die siklusse van armoede te verbreek 
deur by te dra tot die welsyn van enkelouer-huishoudings welsyn 
en vaardighede van mense in die gemeenskap te vermeerder

•	 Optimalisering van die vroulike werkers – PBT wat beter pas sal ‘n 
gelukkiger en meer produktiewe werkmag tot gevolg hê 

Pre-Induksie
Die doel van ‘n pre-induksieproses is om seker te maak dat alle nuwe 
vroulike rekrute bewus is van en ‘n goeie begrip het van PBT-beleid en 
indiensopleiding. Die induksie is baie belangrik omdat dit die eerste 
kontakpunt tussen die nuwe rekrute en die myn is. Myne kan daarom 
dié geleentheid gebruik om te verseker dat alle rekrute bewus is van die 
verskeidenheid kulture, die beleid en die prosesse van die myn. 

Die induksieproses
Dit moet genoem word dat sommige myne en beheerliggame al 
merkwaardige vordering gemaak het in die skepping van bewustheid 
van VIM PBT. Deur die PBT te herontwerp om die vroulike figuur te 
pas en kleedkamerfasiliteite aan te pas om ‘n vrou se waardigheid en 
privaatheid te behou, sal myne die vroue voorsien van ‘n gevoel van 
gemak en sekuriteit – wat hulle begeerlik en deel van die span sal laat 
voel. Bykomende pogings moet aangewend word om die veiligheid 
en waardigheid van vroue te verseker wat veeleisende skofte in die 
ondergrondse omgewing werk. 

Pre-induksie
Faktore om te oorweeg met die pre-induksieproses is as volg: 

Bepaal ‘n standaard vir VIM PBT
Dit word aanbeveel dat ‘n standaard bepaal word vir PBT vir VIM. 
Deur maatstawwe in te stel vir VIM PBT sal myne kan bepaal 
watter PBT vereis word. Dit moet in die vorm van ‘n aanlyn MGVR-
samevatting wees. Die myn se Hoof van Beroepsgesondheid en 
-veiligheid (HBGV) moet die minimum vereistes vir VIM PBT bepaal. 

Verantwoordelikhede
Senior MH en BGV bestuurders is verantwoordelik vir die ontwikkeling, 
implementering en administrasie van PBT-beleid vir VIM. 

Tegniese bestuur 
Tegniese bestuur is ‘n noodsaaklike komponent van 
groepsbestuurprosesse. Dit is bedoel om die hoeksteen te wees 
om vooraanstaande besigheidsprestasie te bereik deur waarde toe 
te voeg en risiko te verminder deur die organisasie. Vasgetstelde 
nie-onderhandelbare beleid en standaarde in VIM PBT moet geskep 
word sodat ‘n algemene en konsekwente aanslag geneem word. 
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Tegniese standaarde moet die mynbou organisasie, stelsels en 
vereistes definieer om die bestuurproses te ondersteun wat 
verband hou met VIM PBT.  

Voorgestelde toepassing vir myne
Die Groep tegniese standaard moet verpligtend wees en moet 
toepaslik wees tot alle bestuurde bedrywighede. 

Voorgestelde Definisies vir ‘n myn
Tegniese standaarde sal minimum vereistes definieer om 
geïmplementeer te word. Hulle moet gedryf word deur risiko of 
waardemagtigingbestuur.

Tegniese Riglyne vir vroue se PBT: Dié moet uitbrei op die
vereistes wat uiteengesit is en meer besonderhede bied, insluitend 
generiese dokumentasie, verklarings, voorbeelde van vooraanstaande 
praktyk. Dit moet ook implementeringsaspekte behandel, insluitend 
opleiding. 

PBT vir VIM: BELANGHEBBENDE INKOOP 
Die inlywing van vroue in die werkersmag is ‘n onderwerp wat deur die 
sektor strek. Die VIM PBT-program vereis die inkoop van ‘n 
verskeidenheid belanghebbendes sodat dit suksesvol kan wees en 
‘n verskil kan maak.Voordat daar begin word met die ontwerp en 
implementering van ‘n program, sal dit ‘n goeie idee wees om al die 
betrokke belanghebbendes bymekaar te bring om ‘n konstruktiewe 
gesprek oor die motivering te hê. ‘n Werkswinkel vir belanghebbendes 
moet verteenwoordigers insluit van: 
•	 Menslike Hulpbronne 
•	 Kernbedrywighede (mynbou en verwerking) 
•	 Werwing
•	 Kommunikasie 
•	 Organisatoriese Ontwikkeling 
•	 Gemeenskapsontwikkeling 
•	 Opleiding
•	 Plaaslike gemeenskap
•	 Vroue werkers / vroue in mynbougroepe
•	 Unies en / of georganiseerde arbeid
•	 Beroepsgesondheid en -veiligheid
•	 Werknemer verhoudinge
Inkoop kan bereik word deur die uitvoering van werkswinkels waar 
almal toegelaat word om hulle standpunt te stel in verband met die 
program. 

Hierdie proses, hoewel dit tyd in beslag neem en soms frustrerend kan 
wees, is noodsaaklik vir die skepping van ‘n gevoel van eienaarskap by 
elke belanghebbende, wat uiteindelik die doeltreffende implementering 
van die program beteken. 

Nadat die werkswinkel afgehandel is, moet die gevolgtrekkings wat 
daaruit ontstaan het deur die organisasie gekommunikeer word sodat 
alle personeellede bewus is van die komende program, sy mikpunte en 
implementeringstrategie.

Faktore om te oorweeg gedurende hierdie proses moet 
insluit: 
•	 Vroue wat nie genoeg water drink nie sodat hulle nie gereeld hoef 

te urineer nie 
•	 Onderdrukking van die drang om te urineer 
•	 Nie sanitêre doekies gereeld ruil nie 
•	 Nie die beginsel en verantwoordelikheid van goeie persoonlike 

higiëne verstaan nie 

Vereistes vir higiëne en toiletfasiliteite: 
•	 Beskikbaar in werkplek (ondergrond, skagte)
•	 SHE dromme higiënies en gereeld leeggemaak
•	 Goed belig en toepaslik geleë - veilig om te gebruik
•	 Toegewyde vroulike toilette wat duidelik gemerk is
•	 Sluitbare deure aan toilette
•	 Genoegsame toiletpapier en wasbak/waterseep om hande te was
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Met korrekte PBT vir VIM is ons almal gelukkig, omdat 
produksie en VIM se gesondheid verbeter word. 

Nr. Inisiatief Status
1
2

3

Risiko evaluaring om PBT-keuse in te lig 
PBT-programme essensiële deel van beroepsgesond-
heid en veiligheidsbestuurstelsel 
Beleid op PBT vir VIM

√

√
√

4
5

6

PBT-opvoedingsprogram gebaseer op beleid
Strategie om ergonomie, antropometriese data te 
oorweeg & gemak in PBT keuse/ontwerp 
Bevorderingstategieë om verantwoordelike gebruik en 
onderhoud van PBT te bevorder 

√

√

√

7

8

9

10

Betrek alle belanghebbendes by die ontwerp van 
geskikte PBT vir VIM 
Opname oor PBT vir VIM om probleemareas te 
identifiseer 
Betrek vroulike PBT-gebruikers in die keuse van 
geskikte PBT, insluitend proefnemings 
Oorweeg die implementering van SANS 511 vir 
onderklere

√
√

√

√

11 Voorsien 2-stuk oorpakke in ‘n gepaste kleur totdat 
kledingstukke beskikbaar is √

12

13

Geskikte vroulike toiletfasiliteite in die werkplek 
(ondergrond en afgeleë oppervlakbedrywighede)
Bewustheidprogramme oor risiko’s wat in die studie 
geïdentifiseer is 

√
√

Dinge om te oorweeg

Ja, ek sien ons kan ‘n 
bonus kry, want ons werk 

doeltreffend. Niks meer seer 
oë of borsprobleme nie. 

Jy sien, nou kan ons almal 
slaap... hahahahahahaha. 

  Mpho, vandat die myn vroue 
PBT geïmplementeer het, voel 
die werk soveel makliker en 

nou het ek nie meer seer oë en 
gesnyde hande nie.

Yebo, nou slaap ek soos ‘n 
babatjie... hahahahahahaha. 

Opvoeding en bewustheid: 
•	 PBT - korrekte gebruik, sorg, higiëne, uitreiking, geen koste
•	 Gevaar van infeksie, beroepsvelsiektes
•	 Onveilige en ongesonde praktyk
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