Základné zásady bezpečného zaobchádzania
s chemickými látkami



Pred začatím práce alebo manipulácie s chemickými látkami sa
musíme poučiť o charaktere a vlastnostiach týchto látok (napr. z
bezpečnostnej karty chemickej látky alebo iného obdobného
dokumentu) vrátane ochranných opatrení, spôsobu zaobchádzania
a zásad prvej pomoci a preukázateľne sa zoznámiť s miestnym
prevádzkovým predpisom, prevádzkovým predpisom pre obsluhu
výrobných strojov a zariadení !



Použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pridelené na
základe vyhodnotenia rizík a konkrétnych podmienok na
pracovisku zamestnávateľom !



Pokiaľ sa bude pracovať s nebezpečnými látkami, najmä horľavými
kvapalinami alebo výrobkami, ktoré ich obsahujú, v priestoroch
alebo miestach s možnosťou vstupu nepovolaných osôb, zaistiť
pracovisko výstražnými tabuľkami a značkami !



Pri práci v uzavretých priestoroch, nádobách, nádržiach s
výskytom plynov a pár nebezpečných chemických látok zaistiť
kontrolu ďalšou osobou mimo ohrozený priestor a priebežné
sledovanie koncentrácie nebezpečných látok a obsahu kyslíka vo
vzduchu !



Pred začatím prác vybaviť pracovisko dostatočným množstvom
asanačných prostriedkov, prostriedkov prvej pomoci a osobných
ochranných pracovných prostriedkov aj pre havarijne účely !



Pred začatím ručnej manipulácie s nebezpečnými látkami
skontrolovať stav držadiel, uzatvorenia nádob a pevnosť obalov.
Vyvarovať sa prenášaniu týchto nádob na chrbte alebo v náručí,
prípadne ťahaniu alebo tlačeniu po podlahe. Pri čerpaní a stáčaní
strojným zariadeným, pri nakladaní a vykladaní motorovými
vozíkmi alebo inými dopravníkmi sa riadiť miestnym predpisom,
riešiacim bezpečnostné opatrenia pri uvedenej manipulácii !



U jednotlivých strojov a zariadení zaistiť dostatočný pracovný a
manipulačný priestor umožňujúci bezpečne prevádzať požadované
operácie, skontrolovať funkčnosť systému vetrania alebo
odsávacieho zariadenia výparov a prachu nebezpečných látok a
zamedziť usadzovaniu preliatych horľavých kvapalín vo vybraniach
a priehlbniach strojov a zariadení, prípadne podláh !



Pri vyprázdňovaní nádob so žieravinami použiť vhodné vyklápacie
zariadenie a neprenášať žieraviny v otvorených nádobách !



Nebezpečné látky skladovať len na miestach k tomu určených v
predpísanom množstve a bezpečných obaloch s vyznačením
obsahu a bezpečnostným označením. Zabrániť spoločnému
skladovaniu látok, ktoré spolu môžu nebezpečne reagovať !

