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Koruyucu Donanım

Pestisit Atıklarının İmhası

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. Pestisit
konteynırları da dahil pestisit atıklarının bertaraf edilmesindeki 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.

Erişim

 Diğer kişilerin ne yaptığınızı bildiklerinden emin olun.
 Gereği olmayan kişileri çalışma alanından uzak tutun.

Tasarım – Çevre
 Atıkları, güvenli bir depoda tutun. Nem ve güneş ışığından uzak bir yerde onları kilitleyin.
 Deponun dökülenleri tutabilecek şekilde olduğundan emin olun.
 Atık kabının etiketlendiğinden emin olun - içinde ne olduğunu ve ne kadar olduğunu bilmeniz

gerekir.
 Atık dökülmesi halinde ne yapılması gerektiği konusunda plan yapın.

Pestisit Atıkları
Konsantreler
 Mümkünse, konsantreyi kullanın. Aksi durumda, özel bir atık imha yüklenicisi aracılığıyla atın.

Seyreltilmiş pestisitler
 Kullanılmayan püskürtme sıvısını boşaltmayın. Rezervuar boşalana kadar ürün veya bölgeye

tekrar püskürtün.
 Hazneyi temiz suyla yıkayın ve bunu da püskürtün.

Pestisit atıkları konteynırları
 Kapları suyla yıkayın ve sulandırılmış pestisitlerin yapımında bu yıkama sularını kullanın.

Metal konteynırlar
 Metal pestisit konteynırlarını tekrar kullanmayın. Metal kapları kesmeyin.
 Metal konteynırları tedarikçiye, uzman bir temizleyiciye iade edin veya ezin ve gömün.
 Akarsu ya da evlerin yakınında konteynırları gömmeyin.



Cam konteynırlar
 Cam pestisit konteynırlarını tekrar kullanmayın.
 Cam kapları tedarikçiye, bir cam geri kazanım tesisine geri gönderin ya da ezin ve gömün.
 Akarsu ya da evlerin yakınında konteynırları gömmeyin.

Plastik konteynırlar
 Plastik pestisit konteynırlarını tekrar kullanmayın.
 Plastik konteynırları tedarikçiye geri gönderin, onları bir yüklenici aracılığıyla geri dönüştürün

veya yakın.
 Akarsu ya da evlerin yakınında konteynırları gömmeyin.

Koruyucu Donanım

 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

 Atıkları işaretli konteynırlara koyun. Farklı kimyasalları aynı konteynıra koymayın.
 Hiçbir zaman pestisit konsantresi kabını tekrar kullanmayın.
 Püskürtme uçları ve püskürtme ağızlığı yıkama suyunu toplayın ve emniyetli bir şekilde atın.
 Traktör ve püskürtücüyü yağmur suyunun akış yönüne doğru park edin ve traktör yıkama

sularının akarsulara ulaşmadığından emin olun.

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.


