Не влажни растения
Растенията не трябва да бъдат влажни преди започването
на работата. Ако растенията са мокри след напръкскването,
рискът да се нанесат пестициди по кожата е по-голям отколкото ако са сухи. Но и при работа с изсъхнали след напрускването растения може да има риск. Има пестициди, които изсъхват
на повърхността на растенията и се разтварят във вода при
допир с влажни ръце.
Мократа кожа абсорбира пестицидите 10 пъти по-бързо отколкото сухата кожа.
Лична хигиена
Личната хигиена е много важна. Постарайте се да си миете
ръцете и предмишниците често и винаги преди почивка. Винаги си мийте ръцете преди да пушите, ядете или посещавате
тоалетната, така че да сте сигурни, че няма останали пестициди по ръцете.
Задължително трябва да се осигури достъп до мивки, препарати за миене и т.н. на всяко работно място.
Бременост
Бремени жени не трябва да работят с химикали.
Правила относно бременни и до колко се разрешава да присъстват в оранжерии след пръскане, как да третират напръсканите растения с ръкавици и без ръкавици можете да намерите
на интернет-адрес: www.gravidigartneri.dk
Тази интернет-страница е специално направена за бременни,
работещи в органжерии и градини, в които се използват химически вещестява (пестициди). На страницата може да изберете
конкретен продукт или тип пестицид, и да прочетете как да
защитите детето, което носите в утробата си.
Обърнете особено внимание на тези пестициди, които се
смятат за разрушаващи хормоналната система. Вижте подробности на старницата на Управлението за опазване на околната
среда относно правила за употреба на химикали с разрушаващо хормоните действие (Miljøstyrelsens retningslinier for
anvendelse af hormonforstyrrende bekæmpelsesmidler.)

Управлние по защита на околната среда 2009.
Препоръчително упътване за използане на следните средства
за растителна защита:
Topflor, Bonzi, Pirouette, Acrobat WG, Dithane NT, Tridex DG, ND
Mastana SC,
Floramon A, Floramon B, Floramon C, Baymat Ultra, Пестициди за
напръскване на рози, Fungaflor, Smoke og Fungazil TM-100.
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Упътване относно работа
с оранжерийни растения
обработвани с пестициди

Въведение

Съветът по опазване на околната среда към браншовата организация ”От почвата до трапезата” издава тази кратка брошура
с цел да запознае с правилата за безопастност при работата в
оранжерии с растения обработвани с пестициди. Целта е работата да се извършва възможно най-безопасно за здравето.
Според различни проучвания, работата с растения, обработвани
с пестициди може да бъде опасна за здравето, ако не се спазват
необходимите правила.
Комисията по безопасността на работата е запозната със
съдържанието на тази брошура и намира, че то съответства на
законодателството по безопастнотта на работата. Комисията по
безопасността на работата е също запозната с брошурата в настоящия и вид, но не взима отношение относно това дали всички
теми са представени достатъчно изчерпателно.Технологичното
развитие също не е взето в предвид. Управлението по защитата
на околната среда е също сред разгледалите настоящата пиеса.
За електронно издание на брошурата вижте тук:
www.barjordtilbord.dk
Издадено за Комисията по безопасността на работата в областта
на земеделието
Ваун Хенриксен, към профсъюза на труда „3F“
Джони Улф Ларсен, към работодателите в областта на градинарството, земеделието и горското стопанство „GLS-A“

Планиране и подготовка

Основно правило е, че работата трябва да се планира и извършва възможно най-безопасно за здравето.
Работата с обработени с пестициди растения в оранжерии трябва
да се планира и извърши по начин, по който рискът от вредни
влияния поради обработка с пестициди е минимален.
При планирането на работата трябва да се прецени доколко има
евентуалната опастност за здравето и да се определят правила
за това как да се избегне нанасяне на вреди. Употребата на пестициди трябва да се осъществи съгласно правилата за работа по
специалния химически правилник на работното място (АVP).
След пръскане
След като определено растение е напръскано, съществува риск
от вдишване. Риск съществува и след евентуален допир с пестицидите. Няма точно определени правила за това кога е сигурно
да се пипат растенията без използване на защитни материали
– смята се, че зависи от това какво вещество е използвано при
пръскането.
По отношение на риска от вдишване се смята, че след две денонощия след напръскването е сигурно да се работи в оранжериите, освен в случаите в които не е посочено друго в правилника,
както и след като е предприето основно проветряване след
напръскването.
Обърнете внимание, че за употребата на пестициди, които се
смятат за разрушаващи ендокринната система, важат специални
правила. Вижте за справка правилата на Съвета по опазване
на околната среда относно употреба на пестицидни вещества
разрушаващи хормоналната система (Miljøstyrelsens retningslinier
for anvendelse af hormonforstyrrende bekæmpelsesmidler.
Работодателят е длъжен да изработи и предостави правилник за

ползване на химикали на работното място, в който се описани
местните правила за работа с пестициди. Този правилник може
да се изработи на базата на информация от доставчиците.
От информационните материали на доставчиците трябва да
става ясно кога може да се работи в район, в който са използвани
пестициди, както и кога може да се работи с растенията без да се
взимат предпазни мерки.
Препоръчва се само използване на вещества от доставчици,
които дават точна информация за това кога е безпоасно да се
възстанови работата без използване на защитни средства.
Всички назначени траябва да се отнасят отговорно към работата
като спазват инструкциите на работодателите за правилно ползване и употреба на пестициди.
Означаване и инструкции
Работодателите имат грижата за това назначените да не влизат в
напръсканите обекти преди да е напълно безопасно за здравето.
Това става чрез означаване с табелки или заключване на напръсканите обекти.
Работодателят е задължен да информира и обучи назначените
как да работят безопасно. Работодателят е задължен да предостави защитни средства за лична употреба и да обучи назначените
за това как да ги използват най-правилно. Също така, работодателят е задължен да подсигури смяна, подръжка и почистване
на предпазните средства, така че винаги да са се съхраняват
коректно и да са на разположение.

Правила за безопасност

Решението относно точни правила за безопастност зависи от
конкретната работа и от мащаба и.
Праила за работа на работното място
Прочетете и следвайте точно правилата за употреба на даден
химикал на работното място. Работодателят носи отговорност за
това инструкциите за работа да са винаги ясни и разбираеми.
Ако работата не може да бъде извършена по друг начин, е наложително използването на специални средства за лична защита и
специално работно облекло.

Ръкавици
В случай на риск от замърсяване на ръцете с пестициди, употребата на ръкавици е задължителна
Ръкавиците за еднократна употреба са важно средство за
лична защита. Трябва да се използват специални ръкавици,
които да издържат на употребяваните химикали. Ръкавици от
материала нитрил издържат на различни химически влияния.
Назначените могат да намерят информация за това кои ръкавици са предназначени за работа с химикали в правилника за
употреба на работното място.
Работодателят може да се ориентира за това какви ръкавици
да закупи за работа с отделните химикали от приложената
информация към опаковките с пестициди, както и в описането
към самите ръкавици.
Ръкавици за еднократна употреба – както гласи и името – се
използват само един път. Това означава, че трябва да се
изхвърлят веднага щом се свалят или ако са се скъсали. Препоръчва се на лицето носещо ръкавиците винаги да си измива
ръцете със сапун при смяната на ръкавиците, например по
време на почивка.
Обикновени гумени ръкавици от латекс не дават достачъна
защита срещу химикали и затова не могат да се използват. Същото важи и за обикновени работни ръкавици от кожа, текстил
или пластмаса, които също не осигуряват достатъчна защита
срещу химикали.
При продължителна работа с ръкавици се препоръчва употребата на тънки памучни ръкавици, евентуално без пръсти, в
самата ръкавица за еднократна употреба, които да абсорбират
влажност и пот.
Престилка
Обърнете внимание на кои места по тялото съществува риск от
контакт с обработените с пестициди растения. Употребявайте
подходяща престилка ако работата ви е между масите или ако
се надвесвате над растенията.
Използвайте престилка която не пропуска вода, и се постарайте да носите сухи памучни дрехи отдолу. Не носете престилката на голо.
Ако престилката или дрехите отдолу се запазят сухи, те имат
защитна функция. Мокрите дрехи нямат защитна функция.
Пестицидите проникват по-бързо навътре през мокри дрехи.

