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Koruyucu Donanım

Püskürtme, Sisleme ve Tozlama ile Pestisit Uygulaması

Kapsam

Bu kimyasal kontrol formu ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin bir parçasıdır. Bu formu,
kontrol rehberi tarafından, kontrol yaklaşımı 2 – pestisit kullanımı için kişisel koruyucu donanım
önerildiğinde kullanmalısınız. Bu bölüm, maruziyet kontrolü konusunda iyi uygulama önerileri sunar.
Pestisit uygulamasındaki tüm aşamalara uygulanabilir. Bu form, maruziyetin uygun seviyeye
düşürülmesine yardımcı olmak için takip etmeniz gereken temel noktaları açıklar. Bazı pestisitler için,
bağlı bulunduğunuz yerel yönetim veya çevre ajansı özel bazı atık taşıma kuralları uygulayabilir. Bu
form, sağlığınızı korumak için asgari standartları tanımlamaktadır. Pestisit formu gerekli
görülebileceklerden daha düşük bir kontrol standardını düzenlemek için kullanılmamalıdır. Bu form,
genel olarak takip etmeniz gereken ayrıntılı bilgilere sahiptir.

Erişim
 Diğer kişilerin ne yaptığınızı bildiklerinden emin olun. Gereği olmayan kişileri çalışma

alanından uzak tutun.
 İnsanların püskürtme yapılmış yapraklarla birkaç gün temas etmemesi önemlidir. Yollara ve

patikalara uyarı işaretleri koyun.

Tasarım – Çevre
 Pestisitleri, saçılanların toparlanabildiği bir yerde sprey haznesine ekleyin.
 Konsantrenin toprağa ve kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
 Ne kadar pestisite ihtiyacınız olacağını hesaplayın ve sadece bu kadarını kullanın.

Pestisit Uygulaması

Traktör-romörk püskürtücü

 Püskürtme sırasında hangi koruyucu donanımları giymeniz gerektiğini öğrenmek için ürün
etiketini okuyun.

 Ürün etiketi hiçbir şey söylemiyorsa, temiz pamuklu tulumlar, bez başlık gibi bir baş koruması,
koruyucu eldiven ve ayakkabı giyin. Tek kullanımlık eldivenler kullanılabilir.

 Yalnızca etikette belirtilmişse solunum maskesi takın. Solunum maskeleri nereye gideceğinizi
görmeyi daha zor hale getirir.

 Kabinli traktör, açık kabin bile olsa, en az 10 kat koruma sağlar.
 Kullanılmayan sprey sıvısını boşaltmayın. Rezervuar boşalana kadar maddeyi tekrar

püskürtün. Ardından hazneyi temiz suyla yıkayın ve bunu da püskürtün.
 Püskürtme ağızlığı, püskürtme uçları ve römork ile çalışırken çok dikkatli olun. Koruyucu

eldiven kullanın. Kurumuş pestisit konsantre kadar tehlikeli olabilir.
 Püskürtme uçları ve püskürtme ağızlığını yıkadığınız suyu toplayın ve emniyetli bir şekilde

uzaklaştırın.



 Traktör ve püskürtücüyü yağmur suyunun akış yönüne doğru park edin ve traktör yıkama
sularının akarsulara ulaşmadığından emin olun.

Taşınabilir cihazlar (örneğin, sırt çantası veya sıkıştırılmış püskürtücü, sisleme cihazı)

 Pestisit kullanmaya başlamadan önce aplikatörün sızıntı yapmadığından emin olun.
 Karıştırılacak miktarlarla ilgili hesaplamalarınızı dikkatle kontrol edin. İhtiyacınız olan

miktarda pestisit kullanın.
 Aplikatör sızıntı yapmaya başlarsa, sızıntı cilde temas etmediği sürece püskürtülen maddenin

geri kalan kısmını püskürtebilirsiniz. Ardından, aplikatörü yıkayıp tekrar kullanmadan önce
tamir edin.

 Püskürtme sırasında hangi koruyucu donanımları giymeniz gerektiğini öğrenmek için ürün
etiketini okuyun.

 Ürün etiketi hiçbir şey söylemiyorsa, temiz pamuklu koruyucu tulum, koruyucu eldiven ve
ayakkabı giyin. Sisleme yapıyorsanız solunum maskesi takın. Bel yüksekliğinin üzerine
püskürtüyorsanız, baş ve yüz korumasını takın - ayrıca bir solunum maskesi gerekebilir.

 Kullanılmayan sprey sıvısını boşaltmayın. Rezervuar boşalana kadar püskürtün. Ardından
hazneyi temiz suyla yıkayın ve bunu da püskürtün.

 Islatılabilir tozlar genellikle püskürtme uçlarını tıkar. Püskürtme uçlarını açarken dikkatli olun.
Koruyucu eldiven kullanın. Ucu ağız yoluyla temizlemeyin.

Koruyucu Donanım

 Ürün etiketini veya malzeme güvenlik bilgi formunu gözden geçirin veya tedarikçinizden
hangi kişisel koruyucu donanıma ihtiyacınız olduğunu bildirmelerini isteyin.

 Günün sonunda tulumlarınızı yıkayın.
 Tek kullanımlık eldivenlerinizi çıkardıysanız atın.
 Tek kullanımlık olmayan eldiven kullanıyorsanız, bunları çıkarmadan önce sabunlu suda iyice

yıkayın, daha sonra içini ve dışını yıkayın ve kurumaya bırakın. Eldivenleri yıpranmasalar dahi
bir hafta boyunca kullandıktan sonra atın.

 Koruyucu donanımlarınıza dikkat edin. Kullanmadığınız dönemlerde, normal giyeceklerden
ayrı, temiz tutun ve temiz, güvenli bir yerde saklayın. Hasar gördüğünde koruyucu
donanımınızı değiştirin.

Temizlik ve Bakım

 Tüm dökülmeleri temizleyin - kum veya emici materyal kullanın ve atığı, kapalı ve işaretli bir
kap içine kürekle atın.

 Tozları fırça veya basınçlı hava ile temizlemeyin.
 Uygulama ekipmanlarınızın bakımını yapın. Kullanımdan sonra, suyla yıkayın, püskürtme

uçlarının temiz olduğundan emin olun ve aplikatörü temiz ve güvenli bir yerde saklayın.
 Yıkama suları toprağa veya kanalizasyon sistemine ulaşmamalıdır.
 Hiçbir zaman pestisit konsantresi kabını tekrar kullanmayın. (Bertaraf için bkz. P104).



Eğitim ve gözetim

 İşçilerinize birlikte çalıştıkları maddelerin zararlı özelliklerini bildirin ve kişisel koruyucu
donanım kullanmalarının gerekliliğini anlatın.

 İşçilerinize hangi belirtilere dikkat etmeleri gerektiğini ve bunları yaşayıp yaşamadıklarını
kime bildirecekleri konusunda bilgi verin.

 İşçilerinize bir şeyler ters giderse ne yapmaları gerektiğini öğretin.


