Как да използваме химикалите?

Използвайте ги безопасно!

Информационен лист за безопасност (ИЛБ) и сценарий на експозиция
Какво е необходимо да знаят и правят работниците
Ако вашата компания използва опасни вещества,
регистрирани по REACH, може скоро да видите
нов, разширен ИЛБ. Това е една от основните
новости на REACH, която позволява на вас и
други работници да използват тези вещества
безопасно.

Какво е новото в разширения ИЛБ?
Разширеният ИЛБ включва Приложение със сценарии
на експозицията. Сценарият на експозиция съдържа
практически съвет за условията, при които химикалите
могат да се използват безопасно, включително
необходимото управление на риска и мерки за
управление на отпадъците. Тази информация се
извлича от оценката за безопасност, която е извършена
по REACH за всички употреби през целия жизнен цикъл
на веществото.

Каква полза ще извлечете от новите правила?
Новите правила ще ви помогнат да защитите вашето
здраве и околната среда. Допълнителната информация
в сценария на експозиция може да бъде използвана, за
да се подобри безопасната употреба на химикали, да се
намали експозицията на опасни вещества и да се
избегнат професионални заболявания. Новите правила,
въведени от REACH допълват съществуващото
законодателство по отношение на здраве и
безопасност.

Защо е необходимо да се предприемат
действия?
Важно е за вашето здраве. Ако вашата компания не
успява да изпълни изискванията на REACH, това може
да окаже значително въздействие върху вас, тъй като е
възможно да не използвате химикалите безопасно.

Какво може да направите?
Покажете тази брошура на вашите работодатели, за да
се уверите, че знаят какво трябва да правят, когато
получават разширен ИЛБ. Тъй като сте изложени на
експозицията на химикалите във вашата компания, вие
сте в добра позиция да помогнете на вашия
работодател да изпълни нормативните задължения.
Уверете се, че вие и другите работници във вашата
компания разбират и прилагат мерките, основаващи се
на разширения ИЛБ. Ако изпитвате затруднения да го
направите, помолете вашия работодател да осигури
обучение. Това е задължение по Закона за защита на
работниците/служителите.

Какво е необходимо да направи вашата компания?

Какви са петте опции за вашата компания?

Когато вашата компания получава разширен ИЛБ,
вашият работодател трябва да следва няколко стъпки.
Уверете се, че вашият мениджър, отговарящ за
безопасността, е наясно с тях.

Опция 1: Помолете доставчика да включи вашата
употреба в ИЛБ
Те трябва да осигурят вашата компания с ревизиран
сценарий на експозиция за вашата употреба.
Необходимо е вашият работодател да даде достатъчна
информация за вашите употреби и условията на
употреба на доставчиците, за да им даде възможност
да направят оценката.

Стъпка 1: Проверете дали употребите на веществото,
които вашата компания прилага са в обхвата на раздел
1.2 на ИЛБ и в сценария на експозиция.
Стъпка 2: Ако употребите са в обхвата, сравнете
условията за безопасна употреба, описани в сценария
на експозиция, с действителните условия на употреба
във вашата компания.
Ако има несъответствие в стъпка 1 или 2, вашата
компания трябва да предприеме действия, като
избере една от тези пет опции.

Къде мога да намеря допълнителна
информация и съдействие?
ETUC предлага, посветена на REACH интернет страница:
http://www.etuc.org/r/830
ECHA осигурява ръководство, IT инструменти и
наръчници:
http://echa.europa.eu/downstream, както и данни за
всички регистрирани вещества:
http://echa.europa.eu/registered-sustances
Националните информационни бюра по REACH
предлагат практически съвет на местните езици:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA осигурява информация как да се управляват
рисковете при употребата на опасни вещества на
работното място:
http://osha.europa.eu/topics/ds
EU-funded Substitution Support portal е източник за
информация за алтернативни вещества и технологии:
http://subsport.eu

Опция 2: Адаптирайте дейността на компанията си
към условията на употреба, описани в сценария на
експозиция, а именно:

Изпълнение на предписаните условия за
безопасна употреба,

Адаптиране на състава/дизайна на вашия
продукт, и

Препоръчване на подходящите условия за
безопасна употреба на вашите клиенти.
Опция 3: Търсене на друг доставчик,
който може да осигури сценарий на експозиция,
обхващащ вашата употреба и условията за безопасна
употреба.
Опция 4: Търсене на алтернативни технически
решения
и спиране употребата на въпросното вещество.
Опция 5: Извършване на оценка за химическа
безопасност
Първо, проверете дали се прилага освобождаване. Ако
не, то вашата компания е необходимо да подготви свой
собствен доклад за безопасност за употребите и
условията за безопасна употреба. Докладът за
безопасност трябва да се поддържа актуален и същият
да е на разположение при поискване за проверка от
националните власти.

