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Koruyucu Donanım

Gaz veya Pellet ile Fumigasyon Yaparak 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.
Dezenfektan gaz uygulamasında tüm görevlere uygulanabilir. Bu form, maruziyetin uygun seviyeye
düşürülmesine yardımcı olmak için takip etmeniz gereken temel noktaları açıklar. Bazı dezenfektan
gazlar için, bağlı bulunduğunuz yerel yönetim veya çevre ajansı özel bazı atık taşıma kuralları
uygulayabilir. Bu form, sağlığınızı korumak için asgari standartları tanımlamaktadır. Ürün etiketi
tarafından 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.
 Uygulama esnasında ve sonrasında fumigasyon uygulanmış bölgeye erişimi engelleyin.
 İnsanlara fumigasyon alanına girmenin tehlikeli olduğunu söylemek için girişlere uyarı notları

koyun. Bu uyarıyı ancak alana tekrar girmenin güvenli olduğunu gösterdikten sonra kaldırın.

Tasarım – Çevre
 Ürünleri güvenli bir yerde saklayın. Nem ve güneş ışığından uzak bir yerde onları kilitli olarak

tutun. Deponun dökülenleri tutabilecek şekilde olduğundan emin olun.
 Fumigant tedavisi için bir plan oluşturun.
 Alana giden tüm erişim yollarının kilitlenebildiğinden emin olun.
 İşe başlamadan önce alanın boşaltılmış olduğundan emin olun.
 Ne kadar fumiganta ihtiyacınız olacağını hesaplayın ve sadece bu miktar kadarını kullanın.

Fumigant Uygulaması
Gazlar ve buharlar
 Gaz silindirini bağlamadan önce tüm gaz hatlarını ve istif kapaklarını yerleştirin.
 Gaz tüplerini mümkün olduğunca bina giriş noktasına yakın olarak dik ve sıkıca tutturun.
 Fumigantı sürekli olarak uygulayın. Gaz hatlarında yoğuşma görüyorsanız, gaz kayboluncaya

kadar işlemi durdurun.
 Gerekli miktarda fumigant uygulandıktan sonra gaz hattını silindirden ayırın ve gaz hattına bir

kör tapa takın. Fumigasyon süresi sona erene kadar bu tapa yerinde kalsın.
 Ürün etiketi hiçbir şey söylemiyorsa, temiz pamuklu tulum giyin.
 Bir solunum maskesine ihtiyacınız varsa, kullandığınız fumigant için uygun olan bir kartuşla

donatılmış olduğundan emin olun. Tedarikçinize sorun.
 Girişe, neden ortama girilmeyeceğini, işlem gününü ve işlem süresini belirten bir not

yerleştirin.



Gaz oluşturan katılar
 İhtiyacınız olan miktarda pestisit kullanın.
 Çıkıştan en uzak noktadan çıkışa doğru olacak şekilde hızla uygulama yapın.
 Ürün etiketi bir şey söylemiyorsa, temiz pamuklu koruyucu, koruyucu eldiven, ayakkabı ve

solunum maskesi takın.
 Solunum maskenize kullandığınız fumigant için uygun bir kartuş takıldığından emin olun.

Bunun için tedarikçinize danışın.
 Bir hububat besleme noktasına fumigant pelet ekliyorsanız muhtemelen bir solunum maskesi

giymeniz gerekecektir.
 Eğer fumigasyon tozu kullanılıyorsa, cilt ile temasını önlemek için çok dikkat edin.
 Mümkünse, girişe, neden ortama girilmeyeceğini, işlem günü ve işlem süresini belirten bir

not yerleştirin.

Uygulama sonrası pestisit
 Fumigantlar ile çalışmak biraz zaman gerektirir. Bu süre geçene kadar, işlem yapılmış bölgeye

girişi engelleyin.
 İşlem yapılmış bölgeye tekrar girmek için bir solunum maskesi takın ve fumigant gazlarının ve

buharların dağılmasını sağlamak için bir açıklık sağlayın.
 Fumigant tozlarının veya peletlerin artıklarını çıkarın - bunları bir polietilen torbaya kürekle ve

güvenli bir şekilde atıp mühürleyin.
 Arıtılmış alanı test edin (örn. Bir dedektör tüpü veya sayaç ile) ve korumasız insanlar

tarafından tekrar girilmeden önce havasının güvenli olduğundan emin olun.

Koruyucu donanım
 Ürün etiketini veya malzeme güvenlik bilgi formunu gözden geçirin veya tedarikçinizden

hangi kişisel koruyucu donanıma ihtiyacınız olduğunu bildirmelerini isteyin.
 Tek kullanımlık eldivenlerinizi çıkardıysanız atın.
 Toz veya pelet için tek kullanımlık olmayan eldiven kullanıyorsanız solunum maskenizi

çıkarmadan önce onları sabunlu suda yıkayın.
 Koruyucu donanımınıza dikkat edin. Kullanımda değilken, normal giyeceklerden ayrı, temiz

tutun ve temiz, güvenli bir yerde saklayın. Hasar gördüğünde koruyucu donanımınızı
değiştirin.

Temizlik ve Bakım
 Tüm dökülmeleri temizleyin - atıkları, kapalı ve işaretli bir kap içine kürekle atın.
 Tozları fırça veya basınçlı hava ile temizlemeyin.
 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 bildireceklerini anlatın.

 İşçilerinize bir şeyler ters giderse ne yapmaları gerektiğini öğretin.


