ILO REHBERİ KONTROL FORMU P103

PESTİSİT KONTROL YAKLAŞIMI 2
Koruyucu Donanım

Haşere Kontrolünde Pestisit Kullanımı
Kapsam
Bu kimyasal kontrol formu ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin bir parçasıdır. Bu formu,
kontrol rehberi, kontrol yaklaşımı 2 – pestisit kullanımı için kişisel koruyucu donanım önerdiği zaman
kullanmalısınız. Bu bölüm, maruziyet kontrolü konusunda iyi uygulama önerileri sunar. Haşere
kontrol ürünlerinin kullanımındaki tüm görevlere 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. Ürün etiketi tarafından gerekli
görülebileceklerden daha düşük bir kontrol standardını düzenlemek için kullanılmamalıdır. Bu etiket,
genellikle takip etmeniz gereken ayrıntılı bilgiye sahiptir.

Erişim




Diğer kişilerin ne yaptığınızı bildiklerinden emin olun.
Toz püskürtme sırasında insanları uzak tutun. Uygulama sona erdiğinde, girişleri kapatmak
için yardıma ihtiyacınız olabilir.
İnsanların ve hedef olmayan hayvanların yemlere erişimini engelleyin.

Tasarım – Çevre



Ürünleri güvenli bir yerde saklayın. Nem ve güneş ışığından uzak bir yerde onları kilitleyin.
Deponun dökülenleri tutabilecek şekilde olduğundan emin olun.
Kendi yeminizi konsantreyi karıştırarak oluşturacaksanız (bkz. Kontrol Sayfası P101).

Gazla müdahale (Barınak)









10 metreye kadar olan odalarda haşere gazı kullanmayın. Biri hariç, bulabildiğiniz tüm giriş
deliklerini tıkayın.
Uygulama yöntemleri gaz püskürterek üfleme veya gaz peletleri yerleştirmektir. Sonra son
girişi tıkayın.
Gazı püskürtürken solunum maskesi kullanın ve temiz pamuklu tulum, koruyucu eldiven ve
ayakkabı giyin. Solunum maskesine kullandığınız ürün için doğru kartuş takıldığından emin
olun.
Gaz tozu kullanılıyorsa, cilde temasını önlemek için çok dikkat edin.
Donanımınızı silin ve solunum maskenizi çıkarmadan önce ellerinizi yıkayın ve gaz püskürtme
tozunu çıkarmak için elbiselerinizi ıslak bir bezle silin. Bezi atın.
Gaz tozu veya pelet yerleştirirken solunum maskesi gerekir ve temiz pamuklu tulum,
koruyucu eldiven ve ayakkabı giymeniz gerekir.
Arazi sahiplerine ve arazi çalışanlarına, ne yaptığınızı ve tam olarak nerede uygulama
yaptığınızı söyleyin. Ölü hayvanları toplamamalarını söyleyin.

Yemleme ile müdahale (depolar, kanalizasyon, sığınak vb.)










Yemleri, hayvanların beslendiğini, koştuğunu ya da kuluçkaya yattığını bildiğiniz yerlere
yerleştirin.
Yem; toz, tahıl, mum blokları, içme suyu veya konsantre ile karıştırılmış gıda maddeleri
olabilir. Mümkün olduğunca, hedef olmayan hayvanların yeme erişimlerinin engellendiğinden
emin olun.
Ürün etiketi hiçbir şey söylemiyorsa, temiz pamuklu tulum, koruyucu eldiven ve ayakkabı
giyin.
Sınırlı yerlere (örneğin kanalizasyon, kanalizasyon boşaltma yerleri) yem yerleştirirken veya
alırken ortam güvenli olana kadar girmeyin. Tehlikeli veya yanıcı maddelerin ve yeterli oksijen
olup olmadığının kontrolünü yapın (% 19.5 ile% 22 arasında). Girişlerin veya çalışmanın
kendisinin tehlikeli bir duruma yol açabileceğini unutmayın; örn: çamur ve kaynak yapmak,
oksijeni tüketebilir.
Arazi sahiplerine ve arazi çalışanlarına, ne yaptığınızı ve tam olarak nerede uygulama
yaptığınızı söyleyin. Ölü hayvanları toplamamalarını söyleyin.
Yemlerin yenilip yenilmediğini anlamak için düzenli olarak kontrol edin. İki hafta içinde
yenmemiş olan yemleri uzaklaştırın.
Yem yenilmişse, ölü hayvanları arayın.

Uygulama sonrası pestisit




Yemlerle çalışmak biraz zaman gerektirir. Yerleştirilen yemlere erişimi engelleyin.
Yemleri akarsulardan uzak tutun.
Yenmemiş yemleri düzenli olarak toplayın ve derhal ölü haşereyi toplayın. Bunları polietilen
bir torbaya koyun ve atmak veya yakmak için mühürleyin.

Koruyucu Donanım







Ürün etiketini veya malzeme güvenlik bilgi formunu gözden geçirin veya tedarikçinizden
hangi kişisel koruyucu donanıma ihtiyacınız olduğunu belirtmelerini isteyin.
Günün sonunda tulumlarınızı yıkayın.
Tek kullanımlık eldivenlerinizi çıkardıysanız atın.
Gaz tozları veya peletler için tek kullanımlık olmayan eldiven kullanıyorsanız, eldivenlerinizi
çıkarmadan önce sabunlu suda yıkayın ve bir bezle elbiselerinizdeki tozları silin. Temizlik
bitene kadar solunum maskesini takılı tutun.
Koruyucu donanımınıza dikkat edin. Kullanımda değilken, normal giyeceklerden ayrı, temiz
tutun ve temiz, güvenli bir yerde saklayın. Hasarlı olduğunda 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).
Üfleyicinizdeki gaz tozlarını bir bezle silin. Temizlik bitene kadar eldivenlerinizi ve solunum
maskenizi takılı tutun.

Eğitim ve gözetim




İşçilerinize uyguladıkları 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.

