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דגשי בבחירת ציוד להגנת הידיי

חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומי בה עוסק הפרסו
ואיננה תחלי לחוות דעת מקצועית לגבי מקרי פרטיי .
כל בעיה או שאלה מקצועית  ,הקשורות במקרה פרטי  יש לב חו ,
לגופו של עניי  ,ע מומחה בתחו .
****************************************************************************
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כל הזכויות שמורות

למוסד לבטיחות ולגיהות  מרכז המידע
אי לשכפל  ,להעתיק  ,לצל  ,להקליט  ,לתרג  ,לאחס במאגרי מידע ,
לשדר או לקלוט בכל דר או אמצ עי אלקטרוני  ,אופטי ,
או מכני או אחר  כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה
אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .

הודעה למנויי דפי תפוצה
במהלך  2011נ עבור להפצת פרסומי מרכז מידע בפורמט אלקטרוני באמצעות
הדואר האלקטרוני .
הרישום יתב צע באמצעות טופס שאילתא שלנו באתר במדור מרכז מידע
 , http://www.osh.org.il/info_center.aspבו תת וסף משבצת לציון הרשמה .
נא עקבו בחודש מרץ אחר הודעות ההכוונה לרישום .
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חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום
ואיננה תחליף לחוות דעת מקצועית לגבי מקרים פרטיים .
כל בעיה או שאלה מקצו עית  ,הקשורות במקרה פרטי -יש לבחון ,
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פרק 1
הקדמה
חוברת ז ו מוצאת על ידי מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות כמידע ומת דגשי הדרכה
בבחירת ציו ד מג אישי שיסייע לעבודה בטוחה של כלל העובדי

הנזקקי

לציוד המג

לסוגיו השוני בתעסוקת .
מידע ודגשי אלה יסייעו לעובדי  ,לממוני הבטיחות ולכל אחד הנזקק לבחור את הציוד
המתאי למטלה ולסביבת העבודה .
חוברת ז ו מהווה חוברת שמינית * מתו סדרה של חוברות הדרכה וה כוונה בבחירת ציוד מג
אישי .
מטרת פרסו זה לספק דגשי כלליי והכוונה כללית ראשונית בלבד  /למידע בלבד  ,לבחירה
והתאמה של ציוד המג האישי להגנת הנשימה  ,לסיכוני הספציפיי והפעילות שבה מעורב
העובד  .מטבע הדברי לא כל הסיכוני נכללו בפרסו זה .
בחירת ציוד המג המתא י חייבת להתבסס על הערכה וניתוח הסיכוני  ,תקני רלוונטיי
והנחיות  /המלצות יצרני הציוד .
* חוברת ראשונה  :ת   165ציוד מג אישי  ,דגשי בבחירת ציוד להגנת הידיי .
* חוברת שנייה  :ת  166

ציוד מג אישי ,
דגשי בבחירת ציוד להגנת הרגליי .
דגשי בבחירת ציוד להגנת הראש .

* חוברת שלישית  :ת  167

ציוד מג אישי ,
דגשי בבחירת ציוד להגנת הפני והעיניי :
חלק א ' – סיכוני  ,מיו  ,ודרשות .

* חוברת רביעית  :ת  168

ציוד מג אישי ,
דגשי בבחירת ציוד להגנת הפני והעיניי :
חלק ב ' – בחירה  ,טיפול  ,תחזוקה  ,וסימו .

* חוברת חמישית  :ת   169ציוד מג אישי   ,הגנת הגו
דגשי בבחירת ציוד להגנת ה גו .
* חוברת שישית  :ת   170ציוד מג אישי   ,הגנת השמיעה
דגשי בבחירת ציוד להגנת השמיעה .
* חוברת שביעית  :ת   171ציוד מג אישי דגשי בבחירת ציוד להגנת הנשימה :
חלק א '  השפעת החומרי המסוכני וסוגי
הציוד .
* חוברת שמינית  :ת   172ציוד מג אישי דגשי בבחירת ציוד להגנת הנשימה :
חלק ב '  בחירה  ,התאמה  ,תרגול  ,תחזוקה
ואחסו
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פרק 8

גור מי  /נושאי המשפיעי על בחיר ה והתאמ ה של התקני הנשימה
כללי
הבחירה בהתק הנשימה המתאי תעשה רק לאחר ביצוע הערכת הסיכוני  .השלב הבא לאחר
ביצוע הערכת הסיכוני  ,הוא קביעת המסכה המתאימה מבחינת נאותות
אחרי שלב קביעת הנאותות  ,קובעי את ההתאמה

)(suitability

)(adequacy

.

עבור הבחירה של ההתק .

נאותות
בחירת ההתק המג הנשימתי נחשב לנאות א יש לו יכולת להפחית לרמות סבירות ) רמה מרבית
adequacy

מותרת  ,רמ " מ ( הנדרשות בתחיקה  ,את חשיפת העובד לגורמי מסוכני .
להל מספר ) נאותו יו ת ( נדרשות כגו :
א  .הערכת האווירה שיש בה סכנה מיידית לחיי או לבריאות  .כאשר האווירה נחשבת למסוכנת
באופ מיידי  ,יש לדרוש רמה גבוהה של הגנת הנשימה כגו  :התק נשימה עצמאי ע מסכה לכל
הפני הפועל בדרישת לח /או בלח /חיובי  ,התק נשימה הקשור לקו אוויר דחוס ע מסכה לכל
הפני הפועל בדרישת לח /או בלח /חיובי  ,התק הנמ צא בשימוש באווירה כזו  ,יכלול אמצעי
נשימה לשעת חירו  ,שיתפקד זמ מספיק על מנת שהמשתמש יספיק להגיע למקו בטוח .
ב  .הערכת מקד הגנה מינימאל י נדרש
נתו נוס חיוני לקביעת נאותות וסוג התק הנו הידיעה מה ו ריכוז ) י ( המזהמי באוויר
הצפוי ) י ( להיווצר במקרה החמור ביו תר שהתק הנשימה אמור לפעול נגד  .אחרי כ  ,מחשבי
את ההגנה המינימאלי ת הנדרשת לפי הנוסחה .
הגנה מינימאלי ת נדרשת =

ריכוז המזה מחו /למסכה
ריכוז מרבי מותר בתו
המסכה

הריכוז המרבי המותר ) רמ " מ ( בתו המסכה הוא בדר כלל

– ,TLV

המופיע בתחיקה .

את המספר המתקבל עבור ההגנה המינימאלי ת הנדרש יש להשוות ע מקדמי ההגנה שנקבעו
לסוגי ההתקני השוני  ,בהתא לאחת המדינות שיש לה  דרישות לאומיות  .יש לבחור התקני
שמקדמי ההגנה שנקבעו עבור  ,גדולי יותר מההגנה המינימאלי ת הנדרשת ו לכ ה יכולי
להיחש ב כנאותי .
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התאמה

suitability

התקני מג נשימתי  Hצריכי להתאי לשימוש המיועד לה ו מסוגלי לספק הגנה נאותה למש
כל זמ הלבישה  .יש לקחת בחשבו לפחות את הנושאי הנוגעי לסביבה  ,ללובש  ,למטלה
ולדרישות התחיקה .
א  .קביעת ההתאמה לסביבת מקו העבודה .
תנאי הסביבה שיש לקחת בחשבו כוללי :
 מחסור בחמצ
כאשר הערכת הסיכוני מצביעה על אפשרות או סבירו ת של מחסור בחמצ  ,סביר להניח
שהתקני סינו לא יתאימו  .התקני סינו אינ מסוגלי לספק חמצ או להעשיר את האווירה .
במקרה כזה יש לשקול ג אמצעי נשימה לעת חירו בעת כשל של ההתק העיקרי .
התקני שאינ מתאימי לעבודה ו  /או מילוט באווירה דלת חמצ ה  :כל התקני הסינו ,
כמסכות סינו לסוגיה  ,שמותקני בה מסנני או התקני סינו  ,מופעלי על ידי מנוע .
התקני סינו הנחשבי מתאימי לפי המצב המדויק בשטח  מפרט ההתק והמלצות היצר
ה  :התק נשימה עצמאי למטרות מילוט ) מילוט בלבד (  ,התק נשימה מוז מקו אוויר ע
שסתו המופעל לפי דרישה ומסכה לחצי הפני והתק נשימה באמצעות צינור גמיש לאוויר צח
ע מסכה לכל הפני .
התקני שנחשבי מתאימי ה  :התק נשימה עצמאי ע מסכה לכל הפני  ,התק נשימה
המוז מקו אוויר ע שסתו המופעל לפי דרישה ומסכה לכל הפני  ,אמצעי נשימה לחירו .
 עוד  /העשרה בחמצ
עוד בחמצ הינו חריג  ,אבל כאשר הוא קיי  ,הסיכו לשריפה או להתפוצצות עולה במידה
ניכרת מאוד  .אי לכ  ,יש לבחור את ההתק בזהירות רבה כ שיהיה עשוי מחומרי אנטי
סטטיי שאינ יוצרי ניצוצות ואינ דליקי .
 חומרי גורמי חנק
חומרי אלה יכולי להימצא בסביבה או עלולי להיפלט בפתאומיות  .בריכוזי גבוהי
מהרגיל  ,הדבר מצרי בדר כלל התק נשימה מתאי אפילו עבור ריכוזי נמוכי יחסית  ,מפני
שביצועי התקני הסיכו לא יהיו נאותי  .חומר גור חנק עלול לחדור למסנני ולפגוע
באפקטיביות של הסינו נגד מזהמי אחרי .
חומר גור חנק י כול לתפוס את מקומו של החמצ בכמות שתספיק להפו את האווירה לדלת
חמצ  .במקרה כזה  ,יש לבחור בתקני המתאימי לאווירה של חוסר בחמצ .
 הא יש באווירה רמות מזהמי המהווי סכנה מיידית לחיי או לבריאות
הערכת הסיכוני עשויה להצביע שרמות ה מזהמי ה כאלה  ,שמסוגלות להוות איו מיידי על
חיי הלובש או בריאותו  ,עד כדי כ שיתכ שלא יוכל למלט עצמו  .הדבר עלול לקרות בגלל
מצוקת נשימה  ,חוסר הכרה או נרקוטי  /הרדמה  ,גירוי מוגבר בעיניי  ,או הרעלה מיידית אחרת .
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בחירת ההתקני צריכה להביא בחשבו את שיטת המילוט במקרה כשל אמצעי ההגנה העי קרי .
להל ההתקני שאינ מתאימי לשימוש במקרה הנ " ל :
•

כל התקני הסינו למעט התקני סינו המשמשי למילוט

•

התקני נשימה המוזני מקו אוויר ע ברדס או קסדה  ,למעט מכשירי שיש בה אמצעי
נשימה לשעת חירו .

ההתקני הבאי יכולי להתאי במצבי מוגדרי  ,לפי מפרטי דרישות והמ לצות היצר  :קו
אוויר לזרימה רציפה ע מסכות לכל הפני או לחצי הפני  ,חליפות שלמות המוזנות מקו אוויר
רצי ע התקני נשימה לחירו  ,התקני מילוט עצמאיי המוזני באוויר דחוס ) למילוט
בלבד (  ,התקני נשימה המוזני מקו אוויר ע שסתו המופעל לפי דרישה  ,התקני נשימה ע צינ ור
גמיש לאוויר צח .
ההתקני היכולי להיחשב כמתאימי בסבירות גבוהה ה :
התקני נשימה עצמאיי ע מסכה לכל הפני  ,התק נשימה מקו אוויר ע שסתו המופעל לפי
דרישה  ,מסכה לכל הפני ואמצעי נשימה לחרו .
 הא האווירה משתכת ) קורוזיבית (  ,או יכולה להיות משתכת
התקני המג  הנשימתי עשויי להידרש לעמוד כנגד מזהמי שה משתכי  ,המזהמי יכולי
להופיע במצבי שוני  ,גז או אירוסו ל  ,התזה של נוזלי וכדומה .
בחירת ההתקני והחומרי שמה ה עשויי  ,צריכה לכלול בדיקת עמידות כנגד המזהמי
הנדוני  .בחירת ההתקני צריכה להיות ג בהתחשבות הד דית שבי ההתק לבי ביגוד מג
נאות ומתאי כנגד הכימיקלי  .סביר להניח שהתק מג הנשימה המתאי במקרה כזה  ,יכלול
מסכה לכל הפני היכולה להיות חלק בלתי נפרד של ביגוד מיוחד להגנה מפני כימיקלי  ,או
מטיפוס הסוגר היטב את הראש  ,כברדס  ,קסדה  ,או חליפה המוזנת קו אוויר  ,א ו ע מנוע עזר .
על ההתקני לכלול מגיני עיניי .
 הא האווירה נפיצה  /דליקה או עלולה להיות נפיצה
כאשר התק הנשימה משמש באווירה העלולה להיות נפיצה  ,בחירת ההתק צריכה לקחת זו
בחשבו  ,כי ההתק עצמו עשוי להיות מקור אפשרי להצתה  .כל ציוד העובד או לבושו  ,עשוי
להיות מקור של ניצו /מהצטברות של חשמל סטטי  .יש לשקול הארקה של העובד .
נוס על חומר המסכה שרצוי שיהיה אנטי סטטי  ,התקני ניידי כגו התקני סינו מופעלי
מנוע ורכיבי חשמליי  ,יהיו מותאמי לסוג האווירה ויהיו מוגני נגד התפוצצות בהתא
לטיפוסי הגז או האבק באזור  .ותנאי הסביבה שנמצאו בהערכת הסיכוני .
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 יכולת חדירה של מזהמי ) למשל דר המסכה והמסנני (
מזהמי מסוימי שהבולטי בה ממיסי אורגניי רבי וטריטיו  ,מסוגלי לחדור דר
חומרי המבנה של התקני הנשימה שבאי עימ במגע  ,ולחדור לתו המסכה לאזור הנשימה .
בבחירת ההתק  ,יתכ  ויהיה צור לשקול שימוש בחומרי שעמידות נגד חדירה היא הטובה
ביותר  .הדבר חשוב א רכיבי ההתק כגו מסכה  ,צינורות הנשימה הגמישי  ,קו האוויר
הדחוס  ,עלולי להירטב בנוזל המזה  .יש לציי שחדירה לתו התק המג הנשימתי עלולה
להתרחש אפילו כאשר לח /האוויר בתו המס כה גבוה מלח /האוויר החיצוני .
 מצב פיזיקאל י של המזה  חלקיקי ) כגו  :גז  ,ערפל  ,אבק  ,נדפי (
בבחירת התקני הסינו המתאימי מפני חומרי חלקיקי  ,יש לבצע הערכה ולקבוע את אלמנט
הסינו המתאי לסוג החלקיקי  ,או הגז  /אדי .
התקני סינו לחלקיקי שה אירוסולי  ,אבק  ,ו  /או נדפי  ,שוני מאשר נגד חלקיקי
ומזהמי שה גז ו  /או אדי  ,או ההיפ  .מסנני גז או אדי אינ מספקי הגנה נגד מזהמי
חלקיקי  .באווירה המכילה מזהמי חלקיקי ומזהמי גז  /אדי בו זמנית  ,יש להשתמש
בהתקני סינו נאותי ומתאימי ע מסנני משולבי או בהתקני נשימה .
 טמפרטורה ולחות של האווירה  תנאי אקלי
השפעות תנאי האקלי יכולות להשפיע על ביצועי ההתקני או על ההתקני עצמ .
יצרני התקני ממליצי על תנאי שימוש ותחומי מוגבלי  ,ה לאחסו וה לשימוש .
טמפרטורה נמוכה מאוד  ,יכולה להשפיע ההתקני כגו אטמי פני וברדסי שעלולי להיהפ
לשבירי יותר או להיסדק או לאבד את הגמישות  .צינורות גמישי עלולי להיהפ  לשבירי
או להיסדק או לאבד מגמישות ולהיעשו ת מסורבלי  .הלחות באוויר הדחוס או באוויר
הננש  ,עלול ה להתעבות ולהקשות על הנשימה  ,או לקפוא על מכללי השסתומי ולשבש את
פעילות  .ס וללות ליחידות ההנעה מושפעות לרעה מטמפרטורה נמוכה .
טמפרטורה גבוהה יכולה להשפיע על מבנה חומרי ההתקני  ,חומרי הפלסטיק עלולי להתרכ .
טמפרטורות  ,ולחות גבוהה נוטות לפגוע בביצועי מסנני גז ואדי .
רוחות מהירות יכולות להשפיע על ההגנה שמספקי ברדסי וקסדות המופעלי על ידי מנוע
חשמלי או מ ו זני מקו אוויר  ,מפני שמזהמי יכולי להידח על ידי הרוח אל אזור הנשימה
בכיוו הפו לכיוו זרימת האוויר בהתק  .יש לקחת בחשבו עובדה זו בבחירת התקני
לשימוש באזורי סוערי .
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ב  .הערכת ההתאמה למשימה  /מטלה על העובד  /הלובש
התק הנשימה הנבח ר יתאי למשימה או למשימות המוטלות על העובד  .הגורמי יכללו לכל
הפחות :
 קצב העבודה  /דרגת העבודה
כל התק נשימה מהווה ומטיל נטל פיזיולוגי  ,ולעיתי ג פסיכולוגי על המשתמש  ,שמקור
בגורמי ארגונומיי כמשקל ההתק  ,וקשיי הנשימה  .השפעת של גורמי אלה גוברת ככל
שקצב העבודה גובר  ,כ שרצוי להשתדל להקטי את משקל ההתק ואת ההתנגדות לנשימה .
לעיתי נוצרי ניגודי  ,על מנת להקל על הנשימה מומל /להשתמש בהתק נשימה לפי דרישה
המופעל בלח /חיובי  ,אול התק זה העדי בקצב עבודה גבוה הנו בעל משקל רב  .מאיד ,
מסכת פני לחלקיקי משקל ה נמו אבל יוצרת קשיי  /התנגדות לנשימה בקצב עבודה גבוה .
בקצב עבודה גבוה  ,רצוי לתת בדר כלל עדיפות להתקני המספקי למשתמש אספקה נאותה
של אוויר  ,כגו התקני סינו מופעלי מנוע או התקני המוזני מקו אוויר דחוס  .במידה ונדרש
התק נשימה עצמאי  ,רצוי שיהיה בעל משקל מ ינימאל י .
א משתמשי בהתקני נשימה בלח /שלילי בקצבי עבודה גבוהי  ,ייתכ שיידרשו תקופות
מנוחה תכופות  .גור נוס שיש לקחת בחשבו בקצבי עבודה גבוהי  ,הוא שהדליפה במערכת
עלולה לגבור בגלל לחצי שליליי גבוהי יותר בקצבי עבודה גבוהי  ,ולכ יש לבחור התקני
כ שהזר ימה המינימאלי ת שקבע היצר תספיק למניעת היווצרות לח /שלילי .
 דרישות לאיכות וטווחי הראייה
מרבית התקני הנשימה מפריעי לראייה מפני שה מקטיני את שדה הראייה ופוגעי באיכות
האופטית של הראייה דר המשק או מג העיניי .
התקני הנשימה חייבי בדרישות מינימו  ,אול קיימות משימות המחייבות ראייה בהירה
ורחבה של פרטי או שטח כגו טיב פני שטח  ,אורות התרעה  ,קריאה  .אי לכ  ,יתכ שיהיה
צור במג עיניי אופטי מאיכות גבוהה  .במידה ולא קיימי גורמי סיכו לעיניי  ,נית
להשתמש במסכה לחצי הפני .
 דרישת ניידות  ,והתנאי המרחביי ש ל סביבת העבודה
יש להערי את הניידות שנדרשת מהעובד לביצוע עבודתו  ,התקני נשימה ע קו גמיש לאוויר
דחוס או אוויר צח עלולי לא להתאי למטלות של ניידות באופ חופשי ובטווח של מטרי  ,או
תנועה במעברי פתחי קטני ומעבר בי קומות  .כאשר צפויות עבודות הכרוכות בתנועות גו
כגו כפיפה  ,מתיחה  ,זחילה יש להערי תנועות אלו .
במידה וקיימת תנועות ראש רבות כנהיגה  ,אזי רצוי התק מג נשימתי בעל משקל קט ככל
הנית  ,כדי שהשפעתו על הראש תהיה פחותה כדי למנוע מתח או מאמ /בצוואר .
עבודה הכרוכה בגישה למקומות לא נוחי כתעלות  ,מנהרות או ח ללי קטני ועבודה בתנוחות
לא נוחות מחייבות בחירה מתאימה של ההתק .
תרמילי לציוד או מכלי לח ) /גלילי ( עלולי לגרו לבעיה א העובד צרי לבצע עבודה
שהוא שוכב על גבו  ,או שהוא צרי לעבור במעברי צרי .
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 דרישות תקשורת
מטלות רבות ד ו רשות תקשורת חזותית או קולית בי העובדי  .התקני מג נשימתיי בדר כלל
מפריעי לתקשורת  .יש לכלול זאת בהערכת הסיכוני .
ניסיו דיבור דר מסכות פני שלמות או חצי המכסות לגמרי את הפה  ,עשויות להפחית את
הגנה על הפני על ידי פריצת האטימה של הפני והגדלת שיא דרישת האוויר  .הקול יהיה
עמו כ של א נית יהיה לקיי תקשורת מילולית יעילה .
נית לשפר את התקשורת על ידי בחירת התקני נשימה בעלי משדרי אפקטיביי הכוללי
מיקרופוני ומשדרי רדיו .
בהתקני נשימה ע אספקת אוויר בלח /או באמצעות מפוח ומנוע חשמלי  ,ברדס  ,או קסדה ,
תהיה ההפרעה פחותה לתקשורת  .יש לשי לב ג לאפשרות של חסימת האוזניי  .במידה
והתקשורת המילולית קשה  ,יתכ שיהיה צור בתקשורת של איתות חזותי .
כאשר עובדי מתקשי לתקשר ביניה  ,ה מתפתי להסיר את התקני הנשימה באזור
העבודה וכ נחשפי למזהמי  .למניעת הדבר  ,יש לייחס חשיבות עליונה .
 עומס חו
התקני ה נשימה עוטפי את הראש ולעיתי ג חלקי גו אחרי ו המפריעי לפליטת חו
מהגו  .בטמפרטורות סביבה גבוהות או שהלחות גבוהה ו  /או קצב העבודה גבוה  ,או כאשר
לובשי בגדי מבודדי או אטומי  ,איבוד החו עלול להיות לקוי כ שטמפרטורת הגו
תעלה מהר יחסית  .טמפרטורת גו גבוהה עלולה להוביל בהדרגה לאי נוחות  ,סחרחורת ,
עייפות  ,בחילה  ,חוסר הכרה ובמקרי קיצוניי אפילו מוות  .כאשר מעריכי שעלול להיווצר
מצב של עומס חו  ,רצוי ש ה התק שיבחר יתרו לפליטת חו מגו העובד כגו התקני בעלי
השפעה מקררת ע התק נשימה מוז מקו אוויר דחוס  ,או מופע ל על ידי מפוח ומנוע חשמלי .
קיימי בשוק מעילי צינו ויתכ צור לשקול שימוש בה  .קיימי התקני המוזני באוויר
דחוס המצוידי במצנני מאושרי להורדת הטמפרטורה .
קיימת אפשרות היווצרות של עומס קור  ,באקלי קר או בסביבת עבודה מקוררת  .הדבר נכו
במיוחד כאשר משתמשי בהתקני סינו ע מנוע חשמלי  ,או מוזני בזרימה רציפה  ,מפני
שזר האוויר הקר עלול להגביר את איבוד חו הגו ולגרו לכוויות קור מקומיות .
קיימי התקני נשימה המוזני מקו אוויר דחוס ע סידורי חימו אוויר  .במקרי של עומס
חו או קור  ,רצוי לשקול את משטר העבודה של שע ות העבודה  /מנוחה  ,לדאוג לסידורי שתייה
מוגברת וכדומה .
 ציוד מג אישי אחר שיש ללבוש נוס על ההתק המג הנשימתי
יש לבדוק השפעת ציוד מג אישי נוס שעל העובד להשתמש בו  ,כמגיני אוזניי להגנת
השמיעה  ,קסדה להגנת הראש  ,ביגוד להגנת הגו וכדומה .
יש לבחור את התקני ה גנת הנשימה המתאי בשילוב ע הציוד הנדרש .

52

 מש הלבישה
יש חשיבות בבחירת התקני שיהיו נוחי יספקו הגנה למש הזמ המיועד ללבישה  .לעיתי
התקני ע רמת הגנה גבוהה  ,פחות נוחי ומש השימוש בנוחיות יהיה קצר ממשמרת עבודה
מלאה  .במקרה כגו זה  ,על מנת לקבל רמת נוחו ת גבוהה יותר  ,או שהמשימה ממושכת  ,או
עומס עבודה גבוה  ,יש לשקול שימוש בהתקני סינו ע אספקה באמצעות מפוח ומנוע חשמלי ,
או התקני נשימה  .יש להתחשב בתנאי ההפעלה של כל התק מג נשימתי מכל סוג ולכלול ג
את תנאי הסביבה שישפיעו על הנוחות ועל מש הלבישה .
 כלי  כל י עבודה
כלי המשמשי לביצוע העבודה עשויי להשפיע על הביצועי של התקני המג הנשימתיי .
התקני ע מנועי חשמליי עשויי להיחש לשדות חשמליי ומגנטיי קיצוניי היכולי
להשפיע על פעולת  .התקני המשתמשי בריתו חשופי להתזה של חלקיקי חמי או
מותכי  .פעולות ר יסוס או צביעה  ,ציפויי  ,דבקי  ,חומרי הדברה וכדומה  ,עשויי לזה או
להזיק להתק ו  /או למשק לכ כדאי לשקול שימוש בציוד חד פעמי .
דבקי וחומרי ריסוס עלולי להשפיע על אפקטיביות השסתומי השוני  ,א אי מנקי
אות או מחליפי אות בתדירות גבוהה  .במקרי כאלה  ,עדיפי שסתומי בעלי הגנה טובה .
כלי מכני רוטטי עלולי להשפיע על התקני הנשימה  ,באמצעות הרטט המועבר  .פגיעה של
סילוני אויר הנפלטי מהכלי  ,או החלקיקי המכי בהתק א ה פוגעי בשסתומי  ,או
באזור אטמי הפני  ,פוגמי אות  .מומל /לבצע הערכה כדי להבטיח הימנעות מפגיע ה כזו
מחלקיקי או מ סילו אוויר במהירות גבוהה כדי שלא יבואו במגע ע התק הנשימה באזורי
רגישי אל ו .
ג  .התאמת התק הנשימה למשתמש  /לובש
התק ה נשימה הנבחר חייב להתאי למשתמש מבח י נת נתוניו האישיי הגורמי שיש להביא
בחשבו בעת בחירת והתאמת ההתק יכללו לכל הפחות :
 כושר בריאותי של המשתמש
בעיות בריאותיות שונות ומגוונות יכולות להשפיע על בחירת התקני הנשימה כגו  :בעיות
במערכת הלב וכלי הד  ,מחלות נשימה  ,זיהומי בדרכי הנשימה העליונות  ,בעיות של רעד ,
אפילפסיה  ,דיכאו  ,מקומות סגורי ) קלאוסטרופובי ה (  ,הפרעות ראייה  ,שמיעה  ,סחרחורות או
בעיות שיווי משקל כתוצאה מדלקות אוזניי ועוד .
אנשי החולי במחלות  /דלקות ריאה  ,דלקת הסמפונות וכדומה לא ילבשו התק מג נשימתי
היכול להיות ציוד משות ע עובדי אחרי .
אנשי ע בעיות  /מחלות ריאות כרוניות כאסטמה  ,יכולי ללבוש סוגי מסוימי של התקנ י
בהסכמת רופא .
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אנשי שחלו בעבר במחלות לב או במחלות ריאה חמורות  ,יתייעצו ע הרופא שלה לפני
לבישת התק מג נשימתי  .במקרי של זיהו זמני בדרכי הנשימה העליונות כשיעול  ,הצטננות ,
שפעת קלה  ,נית אולי להשתמש בהתק מתאי .
בבחירת ההתק יש להתחשב בדעתו של הלובש  ,בעיקר א הוא נמנה על מקרי שהוזכרו לעיל
או אחרי  .במרבית המקרי כנ " ל רצוי לקבל ג את הסכמת הרופא .
במקרי של מגבלות ראייה או שמיעה  ,בחירת ההתק תעשה מתו חשיבה כדי למזער את
ההשלכות של מגבלות התקשורת באמצעות אמצעי טכניי .
 תכונות  /מבנה פניו של המשתמש  ,שי ער הפני
קיימי התקני שמידת ההגנה שה מספקי מושפעת מפניו של המשתמש  .צלקות  ,זק  ,פני
לא מגולחות וכדומה אשר מקשות או מונעות אטימה טובה בעיקר במסכות לכל הפני או לחצי
הפני .
במקרי כנ " ל יתאימו יותר התקני בעלי אט צוואר או אטמי אחרי  ,או התקני המוזני
מקו אוויר דחוס  ,או התקני סינו המופעלי על ידי מנוע ע ברדס או חליפות מג .
בהקשר זה  " ,שיער לא מגולח " )" פני לא מגולחות "( פירושו שיער פני שלא גולח במש 8
שעות לפני תחילת משמרת העבודה  ,מחקרי שנעשו הראו ש ג שיער שצמח במש פחות מיו
אחד  ,יכול להגדיל באופ נ יכר את הדליפה דר אט הפני .
בנוס  ,יש לבדוק שהתקני שתפקוד מותנה באטימה טובה יתאימו למבנה הפני של
המשתמש וצמודי לפניו  .קיימות מספר אפשרויות לווידוא התאמה ואטימה  .במידה ולא נית
לוודא התאמה טובה  ,יש לשקול שימוש בהתקני שתפקוד אינו מותנה באטימה לפני  ,כגו
ברדס  ,קסדות חליפות מג .
 שימוש במשקפי ראייה
השימוש במשקפי ראייה רגילי ) הזרועות בעיקר ( יפריעו להגנה שמספק ות מסכות  ,בעיקר
מסכות לכל הפני  .במידה והמשתמש במסכה חייב במשקפי ראייה  ,ה חייבות להתאי
למסכה ולחלל הפני שלה  ,וללא זרועות המפריעות לאטימה .
נית להשתמש בהתקני נשימה המאפשרי שימוש במשקפי ראייה רגילי  ,התקני סינו
המוזני בלח /אוויר דחוס  ,או ע מנוע חשמלי  ,ברדס  ,או קסדה .
 שימוש בעדשות מגע
השימוש בעדשות מגע ע התקני מג נשימתיי  ,עלול לגרו לבעיות במקרי מסוימי כגו
התייבשות יתר של העיניי ב גלל זרימת האוויר של התק המג הנשימתי או תזוזת העדשות
ממקומ  .במקרי כגו אלה  ,המשתמש עלול להסיר את התק המג כדי לטפל בבעיה וכ
להיחש למזה  .אי לכ יש להערי מראש א הלובש יוכל לעבור בקלות לאזור שאינו מזוה
) נקי ( על מנת לטפל בבעיה ) הסרת ההתק וטיפול בעד שות (.
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באזורי סיכו גבוה  ,כדלי חמצ  ,חללי סגורי  ,או אזורי שיש בה סכנה מידית לחיי או
לבריאות  ,סביר להניח שהשימוש בעדשות לא יהיה בטיחותי ויש להשתמש במשקפיי
מתאימי .
 השפעה הדדית ע ציוד מג אישי נוס  /אחר
במצבי עבודה רבי קיימי גורמי סיכו רבי המצ ריכי שימוש בציוד מג אישי נוס ,
כגו קסדות בטיחות  ,מגיני אוזניי  ,ביגוד מג  ,וכדומה  .חיוני להבטיח שההגנה שמספק כל
אחד מפריטי אלה לא ת יפגע מהשפעה הדדית אפשרית כל שהיא ביניה .
דוגמאות להשפעה הדדית ה משקפי מג המסיטי ממקומה מסכה למחצית הפני  ,רתמת
מסכה העוברת מתחת לאטמי מגיני האוזניי  ,מסכות המונעות לבישה נכונה של קסדות
בטיחות .
בחירת התק מג נשימתי  ,צריכה לכלול הערכה של כל השפעה הדדית אפשרית ע ציוד מג
אישי אחר  .יש להעדי התקני  /ציוד שהיצר הועיד אות מראש ללבישה ע ציוד אחר  /נוס .
בדר כלל הבחירה הט ובה ביותר היא בחירת התקני  /ציוד מטיפוס " רב הגנות "  ,בתנאי שה
מתאימי ונאותי .
 גורמי  /פריטי נוספי העלולי להשפיע  תכשיטי  ,שעוני וכדומה .
פריטי לבוש שוני כשעוני  ,תכשיטי שנשי עונדות מסיבות שונות כאישיות  ,דתיות  ,עלולי
להפחית את ההגנה  .במידה ואי א פשר להסיר את הפריט למש השימוש בציוד המג האישי ,
תעשה בחירת ההתק תו אפשרות השפעה הדדית בינו לבי הפריט  .כגו שרשרת צוואר עשויה
להשפיע על אטימה באזור הצווא ר  ,שעו יד עלול להפריע לאטימה בפרק כ היד  ,או שהפריט
לא ייתפס בהתק המג .
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דוגמה  תרשי זרימה  בחי רה התק  /ציוד הגנה נשימתי

מקור University of Calgary :
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פרק . 9
מקדמי הגנה  ( PF ) Protection factors
מקדמי ההגנה מאפשרי לנו להערי את ביצועי התקני  /ציוד ההגנה הנשימתי .
קיימי מס ' סוגי של מקדמי הגנה :
 מקד הגנה יעודי

)Assigned Protection Factor (APF

הינו רמת ההגנה הנשימתית שסביר לצפות

שתושג במקו העבודה .
קביעת רמת ההגנה מותנית  ,ומסתמכת על כ  ,שהאנשי המשתמשי בציוד ההגנה הנשימתי ,
אומנו ותורגלו כראוי  ,הציוד מותק  ,מולבש כראוי  ,מתוחזק כראוי  ,נבדק לאטימות על ידי
הלובש שהוא מגולח והמסכה אוטמת לפני .
נתו זה נקבע בדר כלל על ידי הרשויות  ,בהתא לסוג ההתק .
 מקד הגנה נקוב  /נומינלי – )

NPF

(

Nominal Protection Factor

מקד זה הנו מספר המתקבל מהאחוז המרבי המותר של הדליפה המקסימאלי ת לתו המסכה
וכפי שמוגדר בתקינה האירופאית או אחרת .
 מקד ההגנה במקו העבוד ה 
מקד זה הינו היחס בי ריכוז החומר המסוכ הנמצא באזור הנשימה מחו /למסכה לבי
)Workplace Protection Factor (W PF

הריכוז בתו המסכה של התק המג הנשימתי המתפקד כראוי והנלבש כראוי .
את המקד הזה קובעי באמצעות הנוסחה :
מקד ההגנה במקו העבודה =

ריכוז באזור הנשימה ) מחו /למסכה (
ריכוז מרבי מותר בתו המסכה ) ( TLV
)Threshold limit value - TLV (TW A
Time weighted average - TW A

ממדי הריכוזי
ריכוז  /כמות הגז באוויר

•

ריכוז הגז נמדד בערכי הבאי :
 חלקי למיליו ) ) (PPMנפח החומר במ " ק אחד של אוויר (.
 ב
•

3

mg/m

) מיליגר למ " ק ( ) משקל החומר במ " ק אחד של אוויר (.

ריכוז  /כמות החלקיקי באווי ר

ריכוז החלקיקי ) אבק ( באוויר נמדד בער הבא ב
אחד של אוויר (.

3

mg/m

בריכוזי גבוהי לעיתי מצויני באחוז מהנפח למשל
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) מיליגר למ " ק ( ) משקל החומר במ " ק

1Vol% = 10,000ppm

) אחד אחוז בנפח (.

שימוש במקדמי ההגנה
מקד ההגנה הנומינלי  /הנקוב ) (NPFזוהי רמת ההגנה שמופי ע בתק ושהתק אמור לספק ללובש .
אול לא כדאי  /מומל /להשתמש בער זה להערכת קבלת ההגנה המשוערת במקו העבודה .
הער נבדק ונקבע בבדיקות מעבדתיות שאינ  מייצגות בפועל את הפעילות בשטח  /במקו העבודה .
אי לכ  ,על המשתמשי בפועל  ,לוודא שמקדמי הגנה המשמשי בבחירת התק המ ג הנשימתי ,
מתייחסי לכל המשתני המתוארי לעיל  ,וכל דרישה של התחיקה המתאימה  ,אי לכ בהמלצות
בתק )(NPF

למקדמי ההגנה בארצות השונות  ,נקבעו ערכי קטני מאשר אלה המופיעי
שנקבע הנו " מקד הגנה יעודי " ) , (APFשבהתא לו יש לקבוע את רמת ההגנה שההתק מספיק .
רא ה בהמש

טבלה

C

מתק . 4013  27

טבלה מס '  3בחירת קיבול המסנ  בהתא לכמויות החומר שעובדי עימו
מקור HSE :

טבלה מס '  4בחירת קיבול המסנ  בהתא לסוג החומר החלקיקי  /אבקתי שעובדי עימו
מקור HSE :

דיאגרמ ת נדיפות החומרי  בחירת קיבול המסנ – בהתא לחומר הנדי -שעובדי
מקור HSE :
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 ,הער

טבלה מס '  5ערכי הגנה לטיפוסי שוני של ציוד להגנת הנשימה  עבור בחירה

מקור HSE :
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טבלה  "  Cמקד הגנה יעודי "

AP F

מקור  :תק מס '  4013חלק 27
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המש טבלה  "  Cמקד הגנה יעודי "

AP F

מקור  :תק מס '  4013חלק 27
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דוגמאות לחישוב ובחירה ציוד הגנת הנשימה
שימוש במקדמי ההגנה
דוגמא . 1
זהה את מקד ההגנה הנדרש

PF

 החומר המזה  /זיהו  אבק עופרת ) חלקיקי (


ריכוז הזיהו באוויר 


PF

3

3mg/m

ריכוז חשיפה מקסימאל י מותר ל  8שע ות

TLV

3

mg/m

. 0.1

דרגת ההגנה המינימאלי ת נדרשת = ריכוז הזיהו באזור העבודה
TLV

3 = 30
0.1
א נבחר לפי

APF

בב ריטניה ) ראה טבלה מס '  C 1מתק  ) ( 401327נמו מאשר  ( NPFאזי עבור

מקד הגנה שקיבלנו  30נבחר מהטבלה ) לפי מקד הגנה  40הקרוב ל  30מלמעלה ( עבור הגנה
כנגד אבק עופרת  ,מסכת פני מלאה ע מסנ  , P3או מערכת סינו ע אוויר מאול ) /מפוח ( ע
מסנ . P3
דוגמא . 2
מה ריכוז הזיהו המכסימלי ) סביבת העבודה ( שבו נית לשהות ע ציוד הגנת הנשימה .
נית לדעת את ריכוז הזיהו המכסימלי שנית לשהות בו ע ציוד הגנת נשימה מסוי לפי
החישוב הבא :
ריכוז זיהו מקסימאל י =  ) TLVריכוז חשיפה מקסימאל י מותר ל  8שעות
 החומר המזה  /זיהו . Chlorine dioxide


ppm = TLV

x

מקד ההגנה ) .( APF

. 0.1

 ציוד הגנת הנשימה  מסכת פני שלמה ע מסנה משולב

B-P 2

) הנתוני מטבלה  C 1לפי

בריטניה .
נחשב לפי הנוסחה
ריכוז מזה מקסימלי =
מאחר ומשולב ג מסנ חלקיקי

X TLV

מקד ההגנה בבריטניה ) .( APF

P2

אז מקד ההגנה יורד ל  ) 10מקור חוברת

HSE

עמ ' ( 34

עבור גזי .
עבור גז

10 x 0.1 = 1 ppm

עבור חלקיקי
כאשר משתמשי במסנ משולב כמו בדוגמה לעיל  ,אזי צרי לחשב את מקסימו הריכוז
10 x 0.1 = 1 ppm

המותר עבור גזי ועבור חלקיקי  .הער הנמו מבי  2המספרי  /הערכי הוא ער הריכוז
המכסימ לי המותר של המזה במסנ משולב .
מקורות  :חוברת של דרגר ) , (Dragerחוברת של  , HSEתק . 401327
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פרק . 10

בחירה של הציוד להגנת הנשימה
כללי
בחירת ציוד המג האישי מבוססת על סקירה שיטתית של הסיכוני הנמצאי באוויר המזוה .
ידע והכרה של התקני  ,דרישות התחיקה  ,אינפורמצ יה מהיצר על סוגי הציוד להגנת הנשימה
ומגבלותיו  ,כל אלה חייבי להבח על מנת להבטיח בחירה נכונה ומתאימה של הציוד  ,בהתא
לתנאי השימוש  .הציוד להגנת הנשימה חייב להיות תקני מאושר ומתועד .
קבוצות הגורמי המשפיעי על בחירת ציוד להגנת הנשימה ה :
 . Aזיהו
 . Bמטרת השימ וש  צורת השימוש
 . Cהמשתמש
 . Dמגבלות הציוד
 . Eתגובות לאירועי חומרי מסוכני
 . Fהתאמה ותרגול
על מנת לקבוע את התק  /ציוד הגנת הנשימה המתאי עבור מצב או מצבי מסוימי יש להתחשב
במספר גורמי .
תרשי הזרימה של בחירת ציוד הגנת הנשימה מבוסס על ערכי )  , ( APFהשימוש ב תרשי הזרימה
מחייב בדיק ה והערכ ה של הגורמי המשפיעי על הבחירה .
חשוב ביותר להערי את כל הגורמי  ,עבור כל מצב או מצבי נתוני בכל פע שבוחרי ציוד
להגנת הנשימה .
תמיד יש לקחת בחשבו הא הציוד ישמש במקרה של מצב חירו .

 . Aהזיהו 
א  .זיהוי החומר המסוכ  המזה
כל סוג של ציוד להגנת הנשימה מתוכנ לשימוש בתנאי אווירה מסוימי ועבור סוג מסוי של
חומר מסוכ או קבוצת חומרי מסוכני .
 . 1זיהוי החומר המסוכ  המזה
חייבי לדעת  /לזהות את סוג החומר המזה כדי להבטיח שבחירת ציוד הגנת הנשימה
תבטיח הגנה כנגד המזה  /חומר המס וי .
א לא נית לזהות את החומר המסוכ אזי האטמוספרה צריכה להיקבע כסיכו מיידי
לחיי ולבריאות ). (IDLH
 . 2זיהוי רמות  /ריכוז המזהמי  החשופי אליה
יש לקבוע את רמות  /ריכוזי החשיפה יומית של העובד  /י  ,ורמת החשיפה הגבוהה
האפשרית לפרקי זמ קצרי  ,על ידי בי צוע מדידות או הערכות של ריכוזי המזהמי
שאליה עלולי להיות חשופי העובדי .
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לפני החשיפה יש לקחת בחשבו גורמי נוספי אשר עשויי להשפיע על רמות החשיפה ,
שנוי בתנאי התהלי  ,כמות כיוו תנועת האווי ר  ,טמפרטורה ) סביבה  ,או של התהלי (
ומשתני עונות השנה .
הערכה צריכה לכלול מודלי מתמטיי  ,או הערכות המתבססות על גודל  /נפח איזור
העבודה  ,אספקת האוויר והוצאתו  ,ותכונות פיסיקליות ) כגו  ,לח /אדי ( או מניסיו  של
נסיבות וחומרי זהי  ,כמו  ג ידיעת רמות חשיפה מותרות בתעסוקה לסוגי החומרי
השוני ראה בתחיקה הרלוונטית .
 . 3ת כונות התראה  /אזהרה  של החומר המסוכ
חובה לנסות לזהות את התכונות המתריעות  /מזהירות של החומר המזה  ,במידה
וקיימות  .התכונות המופיעות בדר כלל בגיליונות הבטיחות של החומר ). (MSDS
התכונות הבאות של החומר כ ריח  ,טע  ,אפקט גירוי  ,משמשות לעיתי כאבחנה על
הימצאות החומר המסוכ בסביבה בריכוז מעל או מתחת לריכוז החשיפה התעסוקתית
המותר )  .( TLVכאשר רמות הס לריח  ,טע  ,או אפקט הגירוי של החומר המזוה ,
גבוהות מאשר רמת החשיפה התעסוקתית המותרת )  , ( TLVהחומר נחשב בעל תכונות
התראה  /אזהרה גרועות .
העובדי צריכי לדעת את הריכוזי של החומר אות רוב האנשי מסוגלי לגלות על
ידי הריח  ,או על ידי גירוי בא או בגרו  .כאשר העובדי מגלי את הזיהו באוויר
בסביבת העבודה בדר זו  ,הדבר מצביע ש ה ציוד להגנת הנשימה לא הותא היטב ,
התפתחה דליפה  ,או פליטה מהמסנ  .מסיבה זו רצוי לבחור כנגד גזי או אדי  ,אשר יש
לה תכונות התראה גרועות או מעל ה  , TLVציוד להגנת נשימה ע אספקת אוויר .
 . 4ספיגה על ידי העור והעיניי  תכונות הגירויי
יש לאבח בא החומר המזה גור לגירוי בעיניי בריכוז שנתקלי בו באופ נורמאל י
בסביבת העבודה  ,או צפוי להיות בזמ חירו  .בדו ק ואבח באמצעות גיליונות הבטיחות
של החומר ) (MSDSא החומר גור לגירויי בעיניי ובעור בצורה סיסטמטית .
יש לשי לב שקיימי סוגי של גזי ו  /או אדי אשר בדר כלל אינ חודרי לעור
במצב באוויר  ,אול במגע ע זיעה או רטיבות הנמצאת על העור  ,גורמי לה
להירטב ) מצב נוזלי ( ואזי ה גורמי לחדירה לעור .
חשיפת יתר יכולה להופיע כמחלת עור כתוצאה ממגע בעור  ,אפילו א ער הס של
הזיהו הינו מתחת ל –  . TLVדגימת האוויר עלולה להיות בלתי מספקת כדי להערי
ולפקח על רמת החשיפה כדי למנוע ספיגה ופגיעה בעור .

64

ב  .הערכת הסיכו
ב חירת ציוד להגנת הנשימה מבוססת על הערכת סיכוני הכוללת :
 1 .סכנה מיידית לחיי ולבריאות
אטמוספרה המהווה איו מיידי לחיי תגרו לפגיעות בלתי הפיכות לבריאות  ,או תימנע
) ( IDLH

יכולת להימל ט  .ריכוז גבוה מאוד של חומר רעיל אקוטי  ,ריכוז נמו מאוד של חמצ באוויר ,
א ו הימצאות אווירה דליקה  /נפיצה מעל  , LELה  ,דוגמאות למצבי איו  /סיכו לחיי
ולבריאות  .מצבי סכנה מידיי לחיי ולבריאות מחייבי שימוש בציוד להגנת הנשימה ע
אספקת אוויר בלח. /
דוגמאות למקומות ומצבי העלולי להוות סכנה מיידית לחיי ולבריאות :
•

עבודות כיבוי א ש

•

מקומות מוקפי שלא נבדקו  /נבחנו

•

מקומות בה ידוע שריכוז המזהמי באוויר הינו בתחו או מעל התחו  ,המהווי סכנה
לחיי ולבריאות .

•

מקומות שבה ידוע שיש חומרי מזהמי באוויר אול בריכוז בלתי ידוע

•

מקו  /איזור שבו ירידה בריכוז החמצ עלולה ליצור מצב של חנק )  ( Hypoxiaש הוא מצב
של . IDLH

•

מקו שלדעתו של עובד  /אד מיומ  ,התנאי במקו מאפשרי קיו מצבי של
אטמוספרה מסוכנת לחיי ולבריאות .

 . 2ריכוז החמצ
כאשר קיי פוטנציאל לחוסר בחמצ  ,ירידה מתחת לריכוז של  , 19.5%יש למדוד את ריכוז
החמצ  ,באמצעות ניטור רצי  ,או לחילופי להתיי חס לאזור כמקו ע סכנה מיידית
לחיי ולבריאות .
עובדי הנמצאי באווירה של חוסר בחמצ חייבי להשתמש בציוד להגנת הנשימה ע
אספקת אוויר .
 . 3תכונת רעילות של המזה
תכונת רעילותו של החומר המזה משפיעה על בחירת הציוד להגנת הנשימה  .לדוגמה
בחירה של מסכת פני של מה עדיפה על מסכת חצי פני  ,מאחר ומסכת פני שלמה חיונית
להגנת העיניי מפני גירויי המזה .
 . 4תכונות פיזיות של המזה
נוכחות החומרי המזהמי יכולה להופיע במספר מצבי פיזיי  ,או בשילוב של מספר
מצבי  ,כאבק  ,ערפל  ,אדי  ,סיבי  ,נדיפי  ,גזי .
זיהוי מצבו הפיזי של המזה  ,הינו חיוני לבחירת סוגי הציוד  /התק להגנת הנשימה .
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ג  .הגנה כנגד חלקיקי
ברוב המקרי הגנה טובה לנשימה כנגד חלקיקי לא נדיפי  ,מס ו פק ת על ידי ציוד הגנת
נשימה כנגד חלקיקי  .דרגת ההגנה על הנשימה מושגת על ידי סוג המסנ  ,המסכה ויעילות
ההתאמה האישית של הציוד לפני .
מסכות אבק משמשות כנגד אבק מטריד ה  קלות משקל ע מסנ המיועד עבור חלקיקי גסי
בלבד  .ה  אינ  מיועדות למקומות בה נדרש פיקוח על חשיפה תעסוקתית  ,ואי להשתמש בה 
כאשר נדרש ציוד להגנת הנשימה  .ה  אינ נותנות הגנ ה כנגד גזי או אדי .

דיאגראמ ה לגודל חלקיקי
מקור  :תק אוסטרלי  /ניו זילנדי AS / NZS 1715 : 2009

מסנני חלקיקי  מיו סוגי המסנני
מסנני חלקיקי ) כגו  :אבק  ,ערפל  ,עש  ,אדי ( ממויני לפי כושר לסנ ענני חלקיקי
בגדלי שוני .
במידה וקיי מת באזור המזוה נוכחות של שמ או נוזל באוויר  ,יש לבחור מס נ חלקיקי
הגנה מתאימה למצב זה  .יש לציי שיתכ וקיי

צור במסנ לגז  ,בנוס למסנ החלקיקי

כאשר התהלי עלול לשחר גזי רעילי .
מסנ חלקיקי מטיפוס
מסנ חלקיקי  P1מיועד בדר כלל כנגד חלקיקי הנוצרי מפעולות מכניות כסיליקה ,
P1

. Chrysotile
המסנ קיי בשלושה תתי סוגי ,
 סוג לשימוש חוזר ,


למערכת מאולצת ,



לשימוש חד פעמי .
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ע

מסנ חלקיקי מטיפוס
מסנ חלקיקי  P2מיועד בדר כלל כנגד חלקיקי הנוצרי מפעולות מכניות או תרמיות ) חו (
P2

או משניה  ,לדוגמה נדיפי מתכת  .המסנ קיי בשלושה תתי סוגי  ,מערכת מאולצת  ,לשימו ש
חוזר או לשימוש חד פעמי .
מסנ חלקיקי מטיפוס

P3

מסנ חלקיקי  P3מיועד בדר כלל להגנה כנגד חלקיקי ע רעילות גבוהה ע ס גירוי גבוה ,
כדוגמה עבור בריליו .
אספקת אוויר באמצעות צינור לציוד הגנת הנשימה ) חלקיקי (
כאשר ריכוז החלקיקי שבאוויר גור לסתימה מה ירה של מסנ  ,או שהעבודה הנה רוטינית
ואינה דורשת תנועה רבה של העובד  ,השימוש בקו  /צינור לאספקת אוויר לציוד הגנה הנשימה
הינו מתאי יותר .
ד

הגנה כנגד מיקרו אורגניזמי

קורלציה פשוטה אינה קיימת בי דרגות וקבוצות הסיכו של מיקרו אורגניזמי וסוגי הציוד
הנדרשי ל הגנת הנשימה  .קיימות דעות שונות לגבי התאמת ציוד להגנת הנשימה עבור מיקרו
אורגניזמי מזהמי  ,לא נית לקבוע רמות חשיפה תעסוקתית למיקרו אורגניזמי  ,כפי שזה
נעשה עבור כימיקלי .
ההתייחסות בדר כלל הנה שונה ממקו למקו ו לפי סוג המזה וכ ג דרגת הסיכו .
מקובל ו נהוג להתייחס למזהמי אלה כמזהמי ביולוגיי ולהתנהג בהתא .
ה  .הגנה כנגד גזי ואדי
הגנה כנגד גזי ואדי מתקבלת על ידי שימושי במסנני טיהור מגזי  ,או על ידי ציוד אספקת
אוויר  .דרגת ההגנה מושגת על ידי בחירה של סוג המסנ הנמצא בציוד להגנת הנשימה ויעילות
ההתאמ ה האישית לפני .
 . 1מסנני הגז  בציוד להגנת הנשימה
מיו סוגי הגז השוני ) בהתא לסוג הגז ( ) מוצג בטבל ות מס ' ,3,4 ,A-1

(

הקבוצות ממוינות ג לפי כמות/נפח הספיגה שלה ,ובאופ כללי על ידי הגודל והמשקל של המסנ .
דרגת הגנה גבוהה לנשימה נדרשת באווירה רעילה ללא מחסור בחמצ  ,כאשר יש צור
להבטיח את הדרישות הבאות :
•

המסנ בו משתמשי מותא לגז המזה הספציפי שנתקלי בו .

•

הריכוז של המזה באוויר הינו מתחת למקסימו שהמסנ מיועד לו .

•

ציוד הגנת הנשימה מותא  ,בדיוק ללובש .

•

מקד ההגנה המוענק על ידי הציוד להגנת הנשימה  ,מספיק גבוה .

•

שציוד הגנת הנשימה יישא ר על פני המשתמש כל עוד הוא נמצא באזור המזוה .

•

תחזוקת הציוד להגנת הנשימה תבוצע כאשר תידר ש .
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 . 2אור חיי המסנ
קשה לקבוע את אור החיי בשימוש של המסנ בתנאי עבודה רגילי  ,התלוי בריכוז המזה
באוויר  ,הלחות וקצב העבודה של המשתמש  .ראה פיר וט והמלצות כלליות בסעי
מסנני  /פילטרי – התק סינו  ,פרק . 6
מומל /שכל סוגי ה מסנני יושמדו לאחר פרק זמ של  6חודשי מפתיחת מבלי להתחשב
במספר תקופות השימוש .
 . 3ציוד הגנת הנשימה ) גזי (  ע אספקת אוויר
אספקת אויר לציוד הגנה ל נשימה נדרשת באחת או ביותר מהמצ בי כגו אלה :
א  .מקומות ע חוסר בחמצ .
ב  .כאשר רמת הגזי הרעילי או המזהמי עולי על הקיבולת של התקני הסינו .
ג.

כאשר רמת המזהמי בלתי ידוע ה אבל רמות הגזי הרעילי או זיהומי אחרי עשויות
להיות גבוהות .

ד  .כאשר המשתמש בציוד להגנת הנשימה  ,נדרש להישאר באזו ר המזוה לפרק זמ ארו יותר
מאשר אור החיי המשוער של המסנ .
ה  .כאשר האווירה מהווה סכנה מיידית לחיי ולבריאות .
ו  .כאשר אי מסנ המתאי כנגד החומר המזה .
ז  .כאשר האווירה המזוהמת נמצאת במקו מוק .
מסכת פני מלאה ע אספקת אוויר  ,משמשת ביחד ) בדר כלל ( ע צ יוד הגנת נשימה עצמאי
למילוט  ,כאשר קיי סיכו פוטנציאלי  ,או  ,למצבי בלתי ידועי מראש  .במקרה של כשל בקו
אספקת האוויר עלול להיגר איבוד הגנת הנשימה .
א משתמשי בקו אספקת אוויר ממדחס המספק אוויר ג לציוד פניאומאט י  ,או כלי
המופעלי בלח /אוויר  ,יש להבטיח שהמד חס מסוגל לספק את מלוא כמות האוויר הנדרשת
לכל הציוד בו זמנית .
ו  .הגנ ה משולבת כנגד חלקיקי גזי ואדי
נית לבחור הגנה משולבת כנגד חלקיקי גזי ואדי  ,על ידי שילוב בטור של מסנ לחלקיקי
וגזי  ,או על ידי אספקת אוויר לציוד הגנה הנשימה .
בחירת הציוד צריכה להיו ת בהתאמה למגבלותיו של איזור העבודה  ,הפעילות  ,ומגבלות
המשתמש .
ז  .הגנה כנגד אווירת חוסר בחמצ
כניסה למקומות בה רמת החמצ מדוללת או בלתי ידועה ) ראה פרק  ( 2מחייבת שימוש
באחד מסוגי הציוד הבאי :
 ציוד נשימה עצמאי  ,ע זמ פעולה מספיק ארו .
 ציוד הגנת נש ימה וקו אספקת אוויר ע התק מילוט עצמאי הצמוד לאד .
תשומת לב מיוחדת צריכה להינת בבחירת קו אספקת האוויר  ) .ראה סעי מערכות נשימה
המחוברות לקו אויר  ,פרק . ( 6
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כאשר העבודה כוללת חילו / /הצלה ופעילויות מיוחדות כנגד  ,חומרי מסוכני  ,באזורי
בה קיי חוסר בחמצ ]  ,או רמת זיהו גבוהה  ,מומל /לבחור ציוד להגנת הנשימה
בהתאמה לטבלה שלהל :
טבלה מס ' 6
שיקולי בחירה  התקני מג נשימתיי  ,תקופות שימוש במקומות בעלי חוסר בחמצ או באוויר ,
או קיו סכנה מיידית לחיי או לבריאות
יעוד השימוש
הימלטות

) , ( IDLH

או ריכוזי בלתי ידועי של המזהמי

סוג הציוד

הדגשי

ציוד נשימה עצמאי ) , (SCBAמסוג בעל

במכרות  /מנהרות  אפשרות

מילוי מהיר .

לאספקה נוספת ממושכת  /או
למילוי במקרה של זמ
הימלטות ארו .

עבודה ,
שיגרה

 צינור אספקת אויר ) מסכה ע צינור ,
טיפוס נשימה רגילה (.

תנועה מוגבלת ומרחק מוגבל
בגלל הצנרת .

 מסכת פני מלאה ע קו אוויר
ממד חס .
מסכת פני מלאה ע קו גמיש לאוויר
אטמוספרי ע התק לאספקה בחירו .
עבודה ע אפשרות
להימלטות

 אוויר דחוס ע ציוד נשימה עצמאי
)(SCAB

 פרק זמ מוגבל

<  15דקות .

 חמצ דחוס ע ציוד נשימה עצמאי
). (SCAB

 חייבי בהכשרה מיוחדת

 קו אוויר דחוס ממדחס ע ציוד
נשי מה עצמאי )(SCAB

 תנועה מוגבלת  ,ומרחק
מוגבל בגלל מרחק מקור
האוויר .

תגובה לאירוע של

מסכת פני שלמה ע מסנ משולב

בהתא לסוג וחומרת האירוע

חומרי מסוכני
) אי חוסר בחמצ (

לחלקיקי )  ( P3וגז  ,ע אספקת אוויר
מאולצת ) מפוח חשמלי ( למסנ  ,או

ולהערכת הסיכוני יבחר
הציוד .

אספקת אוויר דחוס ע מסנ .
תגובה לאירוע של
חומרי מסוכני

אויר דחוס ע ציוד נשימה עצמאי
) 15 < (SCABדקות .

) ע חוסר בחמצ (
עבודה במקו  /חלל

ראה דרישות לעבודה במקו מוק על

א צפוי חוסר ב חמצ  ,אזי

מוק

סמ הערכת סיכוני

הציוד לאספקת אוויר יתאי .
לפרק זמ מוגבל נדרשת
הדרכה מיוחדת .

מקור תק אוסטרלי  /ניו זילנדי
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ח  .עמידות  /הגנה כנגד להבות  /חו
כאשר משתמשי בציוד בצורה אינטנסיבית  /מוגברת בכיבוי אש  ,או דומה או חשו
ללהבות  ,יש לבחור ציוד המותא במ יוחד לעמידות כנגד חו ולהבות .
ט  .הגנות נוספות
הרחבה או הוספה של אמצעי הזהירות הנדרשי להגנה על העובד  ,ה פועל יוצא של
האווירה המזוהמת והשפעתה על הגו  .הזיהו יכול להשפיע על העיניי ו העור בנוס
להשפעה וגירוי מערכת הנשימה  ,מתו השפעות של חומרי לפי קבוצ ות של
הבריטי ) ראה מס '  13ברשימת המקורות (.

קבוצות סיכו

S

COOHS

)  ( Skinהגורמות לפגיעה בעור ובעיניי

מקור HSE :

 . 1הגנה על העיניי  משקפיי  ,מסכת עיניי

) ( Goggles

רוב סוגי ציוד הגנת הנשימה ה מסכות חצי פני העלול ות להפ ריע להרכבת משקפיי
או מסכת עיניי  .סוגי מסוימי של חצי מסכות יכול י להיות מתאימ י למרכיבי
משקפי הגנה  .נית למנוע הגנה נפרדת לעיניי על ידי שימוש במסכת פני שלמה  ,ברדס ,
או קסדה .
 . 2שימוש ב ציוד הגנה על הראש  /כיסוי
ב מצבי בה נדרשת הגנה על הראש כנגד גירו י  ,בנוס לציוד הגנת הנשימה  ,נדרש כיסוי
ראש כברדס  .הגנת הראש תיתכ בשילוב ע מסכת פני שלמה  ,או כ חלק מציוד הגנת
הנשימה .
 . 3שימוש באזור ע אוירה דליקה  /נפיצה
בעת בחירת ציוד הגנת הנשימה לשימוש באווירה נפיצה  ,יש לבחור את הציוד על מנת
שלא יהווה מקור הצתה  .מק ורות הצתה יכולי להיות  :סגסוגות מיוחדות של חלקי
מתכת  ,אשר עלול ות לגרו לניצוצות במכה ע ברזל חלוד או פלדה  .שימוש בחומרי
פלסטיי  ,או בחומר סיבי בעל תכונות חשמליות אנטי סטטיות  ,ב רכיבי חשמליי או
באמצעי קשר מוגני
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 . Bמטרת השימוש  צורת השימוש
כללי
תהלי בחירת ציוד הגנת הנשימה צרי לבחו את הגורמי המשפיעי על מטרת ו אופ
השימוש בציוד .
הגורמי העיקריי ה :
א  .הא ההתקני ה לשימוש שוט  ,חירו  ,או לפעולות הצלה ?
ב  .פרק הזמ הצפוי שבו ישהה העובד  /המשתמש באווירה המזוהמת .
ג  .רמת הפעילות של המשתמש .
ד  .ג ישה למקו העבודה  ,ומיקו העובד ביחס למקור אפשרי של אוויר נקי לנשימה .
ה  .גודל אזור תחו הראייה הנדרש  ,ותקשורת .
ו  .האמצעי  /מתקני המסוגלי לספק את המיגו הנדרש .
 תדירות ואור שימוש צפוי בציוד
קיימי מספר סוגי ציוד להגנת הנשימה אשר נוחי ויעילי לשימוש  ,מי יותר ומי פחות  .כאשר
הציפיי ה הנה  ,ללבישת הציוד לפרק זמ ארו  ,השימוש בציוד נעשה בלתי נוח ובלתי נסבל ,
ולעיתי גור להסרת  /הזזת המסכה  ,אפילו לפרקי זמ קצרי .
בעת בחירת סוג הציוד יש לבדוק את אור חיי המסנ וקיבולו בהתאמה למש זמ השהייה
הצפוי  .אספקת אוויר חיצוני מאול , /ממדחס  ,או מאזור אויר נקי .
מקובל בצורה מנהלתית שרירותית לחלק את מש השימוש לקבוצות זמ כגו :
•

פחות משעת שימוש  ) 1.0אחת (

•

בי  1שעה לבי  6שעות

•

משמרת מעל  6שעות ומעלה .

ובהתא לכ לבחור את הציוד נפח וקיבול המסנ וכדומה .
בעת בחירת הציוד לשימו ש בחירו קיימת חשיבות רבה למש זמ השימוש בציוד  ,לצרכי
הימלטות או פעולות הצלה ו ל קביעת זמ אספקת גז הנשימה בציוד העצמאי .
 רמת הפעילות של המשתמש
בחירת הציוד להגנת הנשימה קשורה לרמת הפעילות של העובד רמת פעילות גבוהה ומאומצת
משפיעה על נשימת העובד ומחייבת אספקת אוויר רבה כמו כ  ,במקרה כזה הציוד גור לאי
נוחות של המשתמש .
נהוג לחלק את רמת הפעילות לקבוצות הבאות כדוגמה :
 נמוכה ) תנועה מינימאלי ת  /טמפרטורת החדר (
 בינונית ) פעילות בינונית  /טמפרטורה מעט מעל טמפ ' החדר (
 גבוהה ) פעילות מאומצת  /עומס חו גבוה (.

71

 אזור  /מקו העבודה
ל אזור העבודה ומיקומו יש השפעה על בחירת סוג הציוד ואספקת האוויר  .כאשר מסופק אוויר
באמצעות צנרת  ,יש לשקול מגבלות הנובעות מ מרחק ממקור האוויר ,כ מגבלות ומכשולי למהל
הצנרת והגבלת תנועת העובד  .בנוס יש לקחת בחשבו סיכו של פגיעה בקו אספקת האוויר .
לעיתי כדי להתגבר על כ  ,ממקמי גלילי גז נשימה גדולי בקרבת העובד ,אול שימוש בשיטת
אספקת אוויר כז ו מיועדת לפרקי זמ קצרי .
 אווירת סביבת מקו העבודה
בעת בחירת ציוד להגנת הנשימה יש להת חשב בתנאי האווירה במקו והשפעתה על העובד .
תנאי האווירה פרט לזיהומי עשויי להשפיע חמורות על העובד מבחינת נוחות השימוש וסוג הציוד .
•

טמפרטורה נמוכה
עדשות או משק של מסכת פני מלאה עשויה להתכסות באדי  /ערפל כתוצאה מהנשימה .
מריחת שכבת חומר כנגד ערפל עשויה להקט י את התופעה .

•

טמפרטורה גבוה ה
שימוש בציוד נשימתי בטמפרטורה גבוהה עלול להכניס את המשתמש לקשיי נשימה וללח. /
נית להקטי את הלחצי על ידי שימוש בציוד נשימה המאפשר נשימה בקלות כגו אספקת
אוויר מאול /למסנ המצויד במערכת קירור .

•

קו  /צנרת אספקת אוויר
שימת לב מיוח דת צריכה להינת בעת בחירת הצנרת לאספקת האוויר ) קשיחה או גמישה (
באזור ע טמפרטורה גבוהה  ,או כאשר היא עשויה לבוא במגע ע ממיסי  /כימיקלי  ,או
חומר אחר העלול לפגוע בה  .חו גבוה עלול לשחרר ריחות לא נעימי מחומר הצנרת לתוכו
ולנשימה.עבור אזורי בעלי אטמוספרה נפיצה/דליקה יש להשתמש בצינורות אנטיסטטיי .

 הימלטות בחירו
במהל העבודה הרגילה  ,ג כאשר אי צור בשימוש בציוד להגנת הנשימה עשויי להיווצר
מצבי המחייבי הימלטות העובדי באופ מיידי תו שימוש בציוד להגנת הנשימה .
ראה המלצות בטבלה שלהל :
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טבלה מס ' 7
דוגמה  שיקולי בחירה  מוטה משימה  ציוד הגנת נשימה להימלטות
שימוש צפוי

ציוד הגנת הנשימה המתאי

הימלטות מעש

הערות
א צפוי מחסור בחמצ  ,אזי

מסכה ומסנ לעש

יש להשתמש במערכת אספקת
אוויר
מבטיחה הגנה מוגבלת

הימלטות מעש ומגז חד
תחמוצת הפחמ ) ( CO
) בשריפות תת קרקעיות ,

מסנ ע מערכת מילוט
אישית

לזיהו לסוגי גזי אחרי .
מש הזמ תלוי בכמות אדי

ה תפוצצות (.

) מכרות (

המי באוויר .

הימלטות מגזי ) תעשייתיי (

מסנ ע מערכת מילוט
אישית ) ע מסנ קיבול בינוני
או גבוה (.

הימלטות  ,יציאה קלה

מערכת נשימה עצמאית
)(SCBA

הימלטות

הימלטות

טיפוס להימלטות

גישה לאווירה ברת נשימה
בהליכה בקצב של )  6.5קמ " ש (

) ברדס ( לפרק זמ מ  5עד 8

תו פרק זמ נומינלי שיאפשר

דקות .

שימוש בציוד ההימלטות

מערכת נשימה עצמאית

מש זמ המוגבל מ  5עד 15

) ) (SCBAמסכת פני מלאה (
מש פעולה  5ל  15דקות

דקות ) מערכת נשימה
עצמאית  ,מיועדת להימלטות ,

מערכת נשימה מייצרת חמצ
מש הפעולה בי   30ל 90

 , ( SCBAומ  30עד  90דקות
) סוג גנרטור לחמצ ( לא

דקות .

מיועד לשימוש עבור עבודה ,
או לחילו. /

מערכת נשימה עצמאית
) , (SCBAסוג מילוי מהיר .

מכרות  אספקה מתמשכת /
אפשרות מילוי  ,מיו עד לפרק
זמ ארו להימלטות .

מקור תק אוסטרלי  /ניו זילנדי
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 . Cהמשתמש
בעת בחירת הציוד יש לבדוק את מגבלות המשתמש ולהכליל בבחירה .
א  .מגבלות בריאותיות של המשתמש
יש להערי את מגבלותיו הבריאותיות של עובד הנדרש להשתמש בציוד להגנת הנשימה ,
כגו  בעיות נשימה  ,ריאות  ,וכדומה .
ב  .התאמ ה לפני
התאמה לפני של מסכות הנה חשובה ביותר למניעת חדירת המזה למסכה  ,על ידי בדיק ה
ו התאמת גודל המסכה לפני ויצירת האטימה למבנה הפני  .להל מספר דוגמאות של
מקרי המשפיעי על האטימה ל עובד ע שפ מתאימה מסכת פני שלמה ל עובד ע
זק  /פאות לחיי ו /או לא מגולח או בעל שערות ארוכות גורמי ה משפיעי על האטימה  ,או
על פעולת השסתומי  .לעיתי יש להתאי מסכה במקרה של בעיית אטימה  ,עדי
להשתמש בציוד בעל לח /חיובי המספק דרגת הגנה גבוהה יותר .
בכל מקרה  ,ג ע ההתאמה הטובה ביותר לפני  ,ב כל סוגי הציוד להגנת הפני קיימת
מידה כלשהי של דליפה  /חדירת מזה מהסביבה לתו המסכה  /ציוד  ,או חדירה דר
השסתומי .
ג.

השלמת המשתמש לשימוש בציוד
כאשר הציוד מותא למשתמש והשימוש בו הינו נוח  ,בדר כלל הוא מקובל על המשתמש .
מאיד קיימות השפעות נוספות על המשתמש אשר משפיעות עליו  ,כגו  ,מגבלות ראייה ,
תקשורת  ,הזעה  ,משקל וכו ' ,הגורמות לו לנסות להזיז הציוד או משפיעות על טיב העבודה ,
בעיקר כאשר השימוש בו הוא לזמ ארו  ,או לכל אור המשמרת  .תופעות אלו משפיעות על
הגדלת הסיכו וגורמות לקשיי נשימה ) בעיקר במסנ ללא אוויר מ אול.( /
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 . Dמגבלות הציוד
כללי
מגבלות הציוד להגנת הנשימה חייבות להיכלל בשיקולי בחירת הציוד  ,בהתא ליישו או
לנסיבות  .המגבלות יכולות לנבוע ממורכבות ומש האימו  /תרגול  ,תחזוקה נדרשת ומ מגבלות
ראייה ותקשורת  ,כשלו של אספקת אוויר  ,או בנסיבות מסוימות  ,אי אספקת כ ל כמות האוויר
הנדרשת .
לעיתי הנסיבות דורשות ציוד הגנת הנשימה מיוחד  .לדוגמה  ,אספקת אוויר לחליפה שלמה
כאשר נדרשת הגנה על כל הגו עקב השפעת האווירה הסביבתית על הגו  ,בנוס להשפעה על
הנשימה כגו  ,עבודה באווירה מאכלת  ,קורוזיבית  ,בנוס ל קביעת סוג החומר ממנו עשוי ציוד
הגנת הנשימה  ,עמידותו לגז המסוי  ,או לאדי המצויי  ,שנגד הוא אמור להג .
פירוט ש ל מגבלות של סוגי הציוד השוני ראה בפרק . 6
 . 1ראייה ותקשורת
בר כלל מסכות פני שלמות מגבילות את היק שדה הראייה של המשתמש  .שיקול זה
חשוב א לדוגמה המשתמש צרי להימצא ב קרבת חלקי  /מכונות נעות  .משקפיי
המוחזקות באמצעות רצועות או זרועות היושבות על האוז מונעות אטימה טובה של
המסכה לפני .
יצרני מסכות פני מלאות יכולי לספק מסכות ע תושבות מיוחדות להתקנת עדשות
ראייה  ,המהוות חלק מהמסכה .
כאשר נדרשת תקשורת ע העובד  ,יש לבחו ר התק המכיל ציוד תקשורת  /דיבור  ,אחרת
הנטייה הטבעית של העובד להסיר את המסכה לצרכי דיבור  .ציוד התקשורת עצמו עלול
לגרו לדליפות ולכ יש להגבילו במיוחד במסכות חצי פני  .נית לקבל את מערכת
התקשורת בצורה מכנית ) דיאפרגמת דיבור  ,יש להשגיח שלא יוצרו בה חורי (  ,או מ ערכת
הגברה אלקטרונית .
 . 2מגבלות של ספיקות האוויר לנשימה
יש לוודא שכמות האוויר  /ספיקה הנדרשת לציוד הנשימה תהיה מתאימה לשיא  /פיק
הביקוש  .השיא תלוי במספר משתני  /גורמי כגו קצב העבודה  ,סוג התנועה  ,תבנית
הנשימה  ,דיבור וההתנגדות לנשימה .
ראה טבלה הבאה המדריכה  /ממליצה על בחירת ספיקות אוויר .
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טבלה מס ' 8
הערכת כמות הגז  /אוויר לנשימה הנדרשת בהתא לדרגת  /קושי העבודה
דרגת העבודה
נמוכה

דוגמאות

ער שאיפה
מקסימאלי ת
בליטר  /דקה

ישיבה בנוחות :
עבודה ידנית קלה ) כתיבה  ,הקלדה  ,שרטוט  ,תפירה (
עבודת יד וזרוע ) כלי ע ב ודה שולחניי קטני  ,ביקורות  ,מיו
חומרי קלי (
עבודות יד ורגל  :נהיגה בתנאי נורמאליי  ,הפעלת מפסקי רגל

100

או דוושות .
עמידה  :קדיחה או טחינה של חלקי קטני  ,פיתול קפיצי ,
הליכה במישור במהירות קטנה מ  3.5ק " מ  /שעה .
בינונית  /מתונה עבודת יד וזרוע ממושכת :
דפיקת  /ה כנסת מסמרי  ,מילוי  ,נהיגה בדרכי לא סלולות ,
סחיבת לוחות אסבסט מתחת לגובה הכתפיי .
עבודת יד וגו :
עבודה ע פטיש פניאומאט י  ,ניכוש עשבי  ,לעדור  ,לקטו

150

פירות וירקות  ,למשו או לדחו ) לסחוב ( עגלה קלה או מריצה .
הליכה במישור במהירות קטנה מ  5.5ק " מ  /שעה .
גבוה ה

עבודת יד וזרוע נמרצת :
סחיבת משאות כבדי  ,סחיבת לוחות אסבסט ידנית מעל גובה
הכתפיי  ,חפירה  /גריפה  ,להלו בפטיש  /קורנס  ,העברה  /סחיבה

200

ידנית חפירה .
הליכה במישור מהירות בי  5.5קמ " ש ל  7קמ " ש דחיפה או
משיכה ) סחיבה ( של עגלה או מריצה כבדי .
גבוהה מאוד

פעילות מאוד נמרצת בקצב מקסימאל י :
עבודה ע גרז  ,חפירה באת או גריפה נמרצת  ,טיפוס בסול
במדרגות או על רמפה .
הליכה במישור במהירות העולה על  7קמ " ש .

הערה  :במקרי קיצוניי ער שיא לשאיפה עלול להגיע ל  600ליטר  /דקה .
מקור  :תק אוסטרלי  /ניו זילנדי

AS/NZS 1715 : 2009

76

250

 . 3מגבלות ציוד  כיסויי ראש לא מהודק
במקרה של כשל באספקת האוויר לציוד להגנת הנשימה כיסוי ראש  ,באזור הנשימה  ,ריכוז
הגז  CO 2דו תחמוצת הפחמ יכול להגיע לריכוז של  6%וריכוז החמצ לרדת לריכוז של
פחות מ  14% ,תו דקה אחת  .ריכוזי אלה מהווי איו  /סכנת ח נק  ,המחייבי הסרה
מיידית של כיסויי הראש .
במקרה של כשל באספקת האוויר להתק הכיסוי ,והסרתו מיידית של הכיסוי מהראש ,המשתמש
עשוי להיחש לאווירה המזוהמת הסביבתית ,אלא ,א נכלל/מותק בסוג ציוד זה ,התק נשימה
מתאי לחירו  .בנוס ,א תהלי הקטנת הזיהו אינו יכול להתבצע במהל ההסרה וההימלטות
המשתמש ואחרי  ,עלולי להיחש לזיהו והאווירה תישאר מזוהמת.
התקני הגנת הנשימה לא מהודקי אשר אינ כוללי ציוד נשימה בחירו  ,ישמשו א ורק
במקומות שידועי שחשיפה לזיהו אינה מהווה סכנה מיידית לחיי ולבריאות .
תרגול המשתמש יכל ול הסרה של הציוד  ,שימוש בציוד  /תפעול נשימה בחירו  ,יציאה
בחירו ותהלי הגנה על יתר העובדי והסביבה .
חייבת להתבצע תחזוקה טובה וביקורת על הציוד ,בהקשר לכשל אפשרי של אספקת האוויר .
 . 4מגבלות ציוד נשימה  מסכות מהודקות לפני
א  .נשימה בדרישה  לח /שלילי
ב עת הנשימה  ,העובד יוצר לח /שלילי ) שאיפה ( בתו המסכה  ,הגור לשאיפ ה ו ל כניסת
אוויר  .לח /שלילי זה מאפשר חדירת מזה דר אזורי אטימה לא טובה לפני כגו אזורי
השיער ) אי גילוח ( שפ  ,זק וכדומה  .זיפי זק משפיעי על האט יותר מאשר שערות
מאחר וה מרחיקי את המסכה מהפנ י .
ב  .אספקת אוויר  או אספקת אוויר מאולצת ) מפוח (
כאשר משתמשי באספקת אוויר מאולצת ) מפוח ( ע ציוד נשימה בלח /שלילי  ,הסיכו
אינו חמור במיוחד מאחר והעובד יכול על ידי נשימתו לקבל אספקת אוויר במקרה של כשל .
זרימת אוויר מתמשכת או בלח /חיובי ,מחייבת אספקת כ מויות אוויר מספקות ,כמו ג מניעת
היווצרות של לח /שלילי במסכה .יש לדאוג לאטימה טובה בי הפני למסכה כדי למנוע דליפות.
ג  .נשימה בדרישה – לח /חיובי
התק לפי דרישה בעל לח /חיובי  ,הנו לח /אוויר מעט מעל הלח /האטמוספרי בתו
המסכה ,ג כאשר המשתמש נוש  .א מופיעה דליפה אזי בדר כלל היא תהיה כלפי חו./
במקרה של צריכת אוויר מוגברת על ידי המשתמש ,עלול להיווצר מצב של לח /שלילי בתו
המסכה .בכל מקרה דרגת הבטיחות המוגברת של ציוד זה משפיעה על פקטור ההגנה ) .(APT
 . 5מגבלות ציוד אספקת אוויר באטמוספרה המהווה סיכו מי ידי לחיי ו לבריאות
כאשר מסופק אוויר לציוד הגנת הנשימה באזורי המהווי סכנה מיידית לחיי

) ( IDLH

ולבריאות  , (IDLH) ,חיוני שתרגול  ,תחזוקה  ,פיקוח וכדומה  ,יהוו תהלי מוסדר על מנת
למזער את הסיכו לכשל באספקת האוויר .
תרגול ופיקוח על המשתמש צרי לכלול הסרה של ה ציוד  ,שימוש בהתק נשימה בחירו .
בכל מקרה של כשל באספקת האוויר  ,המשתמש עלול להיחש לאווירה המזוהמת במלואה ,
אלא א התק נשימה בחירו נכלל בציוד הגנת הנשימה ומופעל כראוי .
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 . Eתגובות לאירועי חומרי מסוכני  בחירת סוג הציוד לצוות החירו
 . 1כללי
מטרתו של סעי  זה להיות הכוונה ראשונית כללית לבחירת ציוד הגנת נשימה עבור צוות
החירו  ,המיועד לפעול בעת אירועי חירו של החומרי מסוכני  .טבעו של האירוע דורש
מצוות החירו פעילות באזורי ובמצבי בלתי רגילי המהווי סיכו לה עצמ  .הסיכו
שונה מהסיכו הנורמאל י המתקיי במק ו העבודה  ,כסיכו כימיקלי  ,ביולוגי  ,רדיולוגי
ואטומי  .חלק נכבד מסיכוני אלה עלול להיות מסוכ יותר  ,לגרו לפגיעה ולמוות לא על ידי
סיכוני נשימה  .אי לכ תהלי בחירת הציוד צרי לכלול הערכת סיכוני ) אפילו איכותית ( של
כל הסיכוני העשויי להיווצר בעת פעולת צוות הח ירו .
בדר כלל מקובל לבחור את הציוד בהתא לתרחיש הקיצוני .
 . 2מקד ההגנה  רמות חשיפה תקניות
מטבעו של האירוע  ,קביעת סוג הסיכו ורמות חשיפה אפשריות  ,אינ  ידועות  ,אלא כאשר א ד
מהצוות הנמצא במקו בדק את רמת החשיפה  .אי לכ  ,קשה מאוד להערי את מקד ההגנה
ה נדרש בהתא לתקני החשיפה המותרי  .יש לשפוט את הסיכו הכללי  ,באופ הנרחב ביותר ,
ובהתא לבחור את מקד ההגנה הנחו /לספק את ההגנה .
 . 3ציוד הגנת נשימה ע מסנ משולב לגזי ולחלקיקי
כאשר האווירה אינה אווירת מחסור בחמצ  ,נדרש ציוד להגנת הנשימה ע מקד הגנה גבוה
ביותר  ,הכולל מסנ משולב לגזי וחלקיקי אשר לפחות יעמוד בדרישות שלהל :
א ( ציוד הגנת נשימה יכלול מסכת פני שלמה  ,או יספק לח /חיובי על הפני והעיניי .
ב ( ציוד הגנת הנשימה יבטיח הגנה משולבת כנגד גז מסוי או אדי  ,ועבור חלקיקי בדרגות
הגנה הגבוהות ביותר כגו  :גזי ואדי הנובעי מגזי מלחמה  כימיי  ,כימיקלי
תעשייתיי  ,אורגניזמי ביולוגיי ואבק רדיולוגי .
ג ( גו הציוד להגנת העיניי והגנת הנשימה יהיה עשוי מחומרי שאינ סופגי זיהומי
לפרקי הזמ הצפויי לשימוש .
ד ( תכנו ציוד הגנת הנשימה יהיה כ שלא יהיה מסוגל לספוג זיהומי .
ה ( תכ נו ציוד הגנת הנשימה יהיה כ שלא יאפשר החלקת  /בריחת המסכה מפני המשתמש ,
תו כדי פעילות צוות החירו .
הסעיפי הנ " ל  ,מתווספי לסעיפי הנדרשי בעת בחירת הציוד .
 . 4אור חיי מסנ הגז
אור חיי המסנ הנו קשה להערכה בגלל אי ידיעת טבע של החומרי המסוכני ורמות
הז יהו לכ המסנ הינו לשימוש חד פעמי בלבד .
מסנני משומשי יש להשמיד בצורה מאובטחת שלא תגרו חשיפה לאחרי .
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 . 5רמת הפעילות והתנועה
ציוד הגנת נשימה שאינו כולל אספקת אוויר מאולצת  ,אינו מהווה מגבלה לתנועת המשתמש ,
אול מאיד מקשה על נשימת העובד  ,לכ  ,יתכ ויידר ש מסנ בעל יעילות גבוהה יותר בעת
שנדרשת פעילות נמרצת  .במקרי של קשיי נשימה יתכ ש עדי להשתמש ב אספקת אוויר
מאולצת ) מפוח (.
 . 6הגנה כנגד אווירה ע חוסר בחמצ
כניסה למקומות אשר רמות החמצ מדוללות או בלתי ידועות מחייבת שימוש בציוד הכולל
אספקת אוויר .
 . 7סי מו הציוד
יש לסמ את הציוד המיועד לשעת החירו או להימלטות בסימו בולט  ,כ שלא ישמש לפעילות
שוטפת .
" ציוד להימלטות בלבד "
" ציוד לצוות החירו בלבד ".

 . Fהתאמה ותרגול
בחירת הציוד חייבת לכלול כחלק בלתי נפרד ממנה  ,בדיקת התאמה ותרגול השימוש הציוד .
בדיקת דרגת ההתאמה תאפשר לקבוע א הציוד שנבחר מתאי למשתמש  ,או  ,שיש לבחור סוג
ציוד שונה .
תרגול השימוש בציוד י אפשר לקבוע א העובד מסוגל להשתמש בציוד  ,או שיש למצוא ציוד
תחליפי  ,או לא להתיר לו לעבוד באזור המזוה .
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פרק . 11

בדיקת התאמה של מסכות לפני  אטימות
מסכות לפני לסוגיה  השוני  ,טובות ככל שיהיו  ,לא יספקו את ההגנה האופטימאלי ת א ה 
דולפות  .דליפה יכולה להיגר מליקוי במסכה  ,אט פני פגו  ,שסתו נשיפה מלוכל או פגו ,
ו התאמה גרועה לפני .
מסכה המיועדת ללובש חייבת להתאי לו היטב  ,עליו לדעת כיצד לבדוק התאמה זו וההתאמה
חייב ת להיות חלק מתהלי הבחירה .
מידותיה  של המסכות אינ אחידות היות ו גודל אחיד אינו יכול להתאי לכל צוות העובדי  .אי
לכ הערכת התאמה הנה חלק חשוב בתהלי הבחירה וההתאמה של סוג המסכה וגודלה לפניו של
הלובש  .הלובש המרכיב את המסכה חייב לבדוק את אטימותה בצורה יו יו מית .
קיימות מס ' שיטות לבדיקת והערכת אימות ההתאמה  ,חלק  פשוטות וניתנות לביצוע ישירות על
ידי המשתמש  ,וחלק  באמצעות ציוד עזר .
 אימות ההתאמה  /אטימות
אימות האטימות הנה הדר הפשוטה והמהירה ביותר ו היא נעשית לפי תחושתו של המשתמש .
משתמשי בשיטה זו כמבח יומיומי לפ ני השימוש עבור מסכות שכבר הותאמו ללובש .
•

אימות התאמה בלח /שלילי
לובשי את המסכה לפי הוראות היצר  .סותמי את כניסת האוויר  /המסנני ושואפי
אוויר פנימה  ,מסכה אטומה תיצמד לפני ותתעוות קלות  .עוצרי את הנשימה למש 10
שניות  ,א אי דליפות משמעותיות  ,המסכה תישאר צמודה ומעוותת למס ' שניות .
א מגלי דליפה  ,מתאימי את המסכה מחדש ) כהידוק רצועות ( ובודקי אטימות מחדש .
במידה ועדיי קיימת דליפה  ,אי להשתמש במסכה .

•

אימות התאמה בלח /חיובי
שיטה זו יכולה לשמש לבדיקת אטימות למסכות סינו ללא שסתו

)(FF

ומסכות לחצי

הפני ללא ש סתו ) . (FMלובשי את המסכה לפי הוראות היצר  ,מכסי את פתח
היציאה  /נשיפה ע כ היד ונושפי בחזקה  .המסכה אמורה להתנפח אבל לא צריכה להיות
דליפה  .א קיימת דליפה  ,מתאימי את המסכה מחדש ) כהידוק רצועות ( ובודקי אטימות
מחדש  .במידה ועדיי קיימת דליפה  ,אי להשתמש במס כה .

מקור  :חוברת טכנית " ביגוד וציוד מג אישי "
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•

בדיקה לאטימות עבור מסכות לשימוש חד פעמי ) חלקיקי (
בדיקת האטימות מבוצעת בצורה שונה עבור מסכה לשימוש חד פעמי .
במסכה לשימוש חד פעמי ללא שסתו  ,ש ת י הידיי צריכות להימצא בשלמות  על המסכה
כאשר הלובש נוש  ,המסכה צריכה להתנפח קלות .
למסכות לשימוש חד פעמי ע שסתו  ,ש ת י הידיי צריכות להימצא בשלמות  על המסכה
כאשר הלובש שוא אוויר בחדות  ,המסכה צריכה לקרוס  /להתכוו /קלות .
א הנ " ל לא קורה ואוויר חודר מקצות  /שולי המסכה  ,יש למק את המסכה שנית על
הפני  ,להדקה ולבצע בדיק ה חוזרת לאטימות  .במידה והמסכה אינה מצליחה לאטו יש
להחליפה או לבחור בסוג אחר או במידה אחרת ולנסותה .

מקור UNIVERSITY OF CALGARY :

•

שיטה לבדיקת התאמה  /אטימות איכותית
קיימת שיטה נוספת לבדיקת אטימות לדליפות באמצעות שימשו בחומרי בדיקה שה בעלי
טע או ריח הנ יתני להבחנה ברורה .
שיטה זו לא מומלצת לשימוש עבור מסיכות לכל הפני .



אימות התאמה  /אטימות כמותית
קיימות מספר שיטות לבדיקת אטימות מדד התאמה כמותי  /מספרי  ,חלק מהשיטות
מחייבות ציוד קבוע כתא בדיקה וחלק ע ציוד נייד :
•

שיטת תא הבדיקה

•

שיטת בדיקה ללא תא

•

שיטת ספ ירת חלקיקי

•

שיטת הלח. /

תיעוד  :פרטי בדיקת ההתאמה והאטימות של המסכה  ,י תועד ו ו י כלל ו ל פחות  ,את דג המסכה
המתאימה ללובש  ,את פרטי העובד  ,סוג הבדיקה  ,תוצאות הבדיקה  ,ש הבודק ותארי
הבדיקה .
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מקור  :תק אוסטרלי  /ניו זילנדי AS/NZS 1715 : 2009

שיטות לבדיקת אט ימות כמותית
מקור HSE, OC 282/28 :

82

פרק . 12

הדרכה ותרגול
ההדרכה חייבת להינת לכל האוכלוסיי ה המעורבת בנושא ; בבחירה  ,בשימוש ) העובד (  ,בתחזוקה
ובאחסנה  .ההדרכה תבוצע על ידי אד שהוכשר והוסמ לנושא .
המדרי יכול להיות עובד הארגו או עובד חו /כגו  :נציג יצר  /ספק ה תקני המג הנשימתיי .
ההדרכה חייבת לכלול תרגול מעשי של כל אחד מהמשתמשי .
ההדרכה חייבת להיות מקיפה ולכלול לפחות את הנושאי הבאי :
•

מדוע נדרש התק  /ציוד להגנת נשימה ?

•

מה הוא גור הסיכו  /החומר המסוכ ?
 הסיכו הנובע ממנו
 אפקט החשיפה על העובד
 המקו  /האזור ש בו הוא נמצא או עלול להימצא
 צורת הופעת החומר המסוכ :
 גז  ,אדי
 חלקיקי  ,ערפל  ,אבק  ,נדפי
 שילוב של הנ " ל
 זיהוי החומר המסוכ

•

מה מבטיח ציוד המג הנשימתי ?

•

כיצד נבחר המג הנשימתי ?

•

כיצד פועל ציוד המג הנשימתי ?

•

מגבלות ציוד המג הנשימתי

•

מצבי חירו העלולי לקרות והתמודדות עימ

•

בדיקתו וניסויי התאמה  מדוע נדרש

•

כיצד לובשי אות נכו ובדיקה ללבישה ואטימה

•

בדיקה לפני שימוש

•

פעולות תחזוקה נדרשות ומתי ?

•

היכ וכיצד מנקי  ,מחטאי ומאחסני את ההתקני ?

•

כיצד מדווחי על בעיות או תקלות ?

•

שימוש נכו  /לא נכ ו בציוד ותקלות  /כשלי אופייניי

•

תיעוד .

תדירות ההדרכה תרגול
 ההדרכה חייבת להינת לפחות אחת לשנה .
תיעוד  למשתמשי בהתקני מג נשימתיי  ,יש לנפק תעודת משתמש המאשרת את ההדרכה
שקיבל  ,כשירותו להשתמש בהתק שימוש נכו ולתחזק אות בצורה נכונה .
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דוגמה לתעודה ) מק ור תק ישראלי מס '  4013חלק .( 27

84

פרק . 13

אחסו תחזוקה וטיפול
התקני  /ציוד להגנת הנשימה חייבי להיות מתוחזקי כראוי על מנת להבטיח שיתפקדו כנדרש
ויספקו את ההגנה הנשימתית המצופה ) כפי שמתוכנ (.
מערכת ושיטת התחזוקה צריכה להתאי לסוג הציוד לאופי הציוד ו ל דרג ת השימוש .
יש לאמ /מערכת בדיקה ותחזוקה פורמאלי ת  ,במיוחד כאשר עוסקי בציוד חירו והצלה
בחירו .
מערכת תחזוקה צריכה לכלול באופ כללי את המרכיבי הבאי :
א  .ניקוי וחיטוי
ב  .בדיקה ובחינה
ג  .תיקו והחלפת רכיבי
ד  .אחסו נכו .
ה  .פינוי  /סילוק .
תחזוק ה ותיקו הציוד צ רי כי להתבסס על הנחיות והוראות יצר הציוד  .תיקו והחלפת פריטי
פשוטי כגו  :רצועות  ,אטמי חיצוניי של השסתומי  ,יכולי להיעשות על ידי הלובש או איש
התחזוקה  .תיקוני מסובכי או גדולי יותר  ,ציוד המקבל אספקת אוויר  ,או מערכות נשימה
עצמאיות והחלפת חלקי  ,יבוצע על ידי עובד תחזוקה אשר הוכשר ואושר על יצר הציוד .
כל החלקי ) חלקי החילו ( אשר יש להחליפ  ,יהיו חלקי אוריגינליי שאושרו על ידי יצר ציוד
הנשימה  .יש לתעד את כל פעולות התחזוקה והטיפול ולשמור למש מספר שני
 5שני לפחות ( את הרישומי .

) המלצת

HSE

אזהרה
ערבוב של חלפי ורכיבי תואמי כמסנני ומסכות פני  ,הנו פסול ובלתי אחראי ובניגוד
לאחריות היצר למוצר  ,כמו כ התק להגנת הנשימה עשוי לא לספק את ה הגנה הנדרשת .
אישור התק או ציוד לשימוש  ,לאחר החלפת רכיבי במסגרת תחזוקה  ,י היה  ,רק לאחר בדיק ה
פעולה של ההתק  /הציוד כיחידה אחת ועמידה בכל דרישות התק המתאי של ההתק .
א  .ניקוי וחיטוי
התק להגנת הנשימה לשימוש רב פעמי ינוקה לאחר כל שימוש  .הניקוי והחיטוי יבוצע ו בהתא
להנחיית היצר  .אנשי הנדרשי לתחזק את הציוד להגנת הנשימה  ,יתורגלו ג לנקות ולחטא
את הציוד  .אחרי הסרת המסנ ני  /פילטרי נית לנקות בש ת י צורות :
 ( 1רחיצ ת ההתק ע דטרגנט במי חמי ושימוש במברשת רכה ולאחר מ כ שטיפה במי
נקיי וייבוש באוויר  .יש להיזהר מטיפול גס העלול לפגו ב ציוד  .שיטה זו מתאימה
למקומות עבודה קטני בה העובד עצמו רוח /את הציוד שלו .
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 ( 2במקומות גדולי ע שי מוש רב ואינטנסיבי בהתקני להגנת נשימה  ,נית להשתמש
במכונה לרחיצה מיוחדת ) בה מקובעי ההתקני  ,למנוע נזק בעת הרחיצה ( או בתא מיוחד
לרחיצה .
יש לשי לב לכמויות הדטרגנטי והסבוני המוספי למי בעת הרחיצה  .חלק מה עלול
להזיק ליחידה  ,או  ,לגרו לגירוי למשתמש .
החיט וי יכול להתבצע על ידי מגוו רחב של חומרי  .בחירת סוג חומר החיטוי  ,תהיה בהתא
להמלצת יצר ההתקני ורשויות הבריאות .
מידע כזה יכול לעזור כאשר נדרשת הגנה כנגד חיידקי פתוגניי מסוימי .
יש לשי לב להנחיות השימוש בחומרי החיטוי כגו  ,דילול  ,טמפרטורה  ,זמ חשיפה .
שטיפת הציוד להגנת הנשימה לאחר הניקוי ו  /או החיטוי צריכה להתבצע במי נקיי  ,ו יש
להקפיד לא להשאיר עקבות של חומרי הניקוי ו  /או החיטוי  .שטיפה זו חשובה ביותר כדי
למנוע גירוי ו  /או פגיעה בעור  .אחרי השטיפה יתכ ויש צור בישו של חומר מ ו נע אדי על
העדשות או המשק של המסכה .
ייבוש ציוד להגנת הנשימה צרי להתבצע באוויר וללא חשיפה לקרני השמש על משטח נקי.
נית לייבש בתנור בטמפרטורה מאוד נמוכה .נית לתלות את ההתקני לייבוש )כמו כביסה(
ולהימנע מגרימת נזק למסכות .שיטת הייבוש תהיה בהתא להנחיות היצר.
כאשר נית מעשית ,יש לפר ק את שסתו הנשיפה ממקומו ולנקותו כאשר מט פלי בציוד עצמו.
שסתומי ותושבותיה ינוקו במי קרי או מי חמי ) אי להשתמש במי בטמפרטורה מעל 40
0

צלסיוס(.
באופ כללי  ,אי להשתמש במי או בנוזלי חיטוי בטמפרטורה מעל

0

40

 ,טמפרטורה גבוהה

יותר עלולה לעוות את מסכות הפ ני ולגרו להידרדרות במצב פריטי הציוד .
יש להקפיד שמי לא יחדרו לוסתי  ,למקטיני הלח , /ל שסתומי הדרישה  ,למדי הלח /ולציוד
מדידה ובקרה אחר  .פריטי הציוד ינוקו בהתא להמלצת היצר .
ראה בנספח מספר  1תהלי מומל /לניקוי וחיטוי התקני  /ציוד להגנת הנשימה
ב  .בדיקה ובחינה
אחד הדברי החשובי של תחזוקת ציוד הגנת הנשימה  ,הוא בחינת ההתקני וחלקיה .
כאשר הבחינה מבוצעת כהלכה  ,הבחינה תזהה פגמי או תפקוד לא נכו של הציוד .
כל ציוד  /התקני הגנת הנשימה ייבחנו לפני ואחרי כל שימוש וכחלק מתהלי הניקוי .
ציוד להגנת הנשימה מסוג ה תק נשימה עצמאי )  ( SCBAכ  מנ " ס  ,מנ " פ  ,וציוד המשמש
לחירו  ,יבחנו ויבדקו תקופתית לפי הנחיות היצר  ,על מנת להבטיח שהציוד יהיה בשמישות
תמידית .
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ג  .תיקו והחלפת רכיבי
תיקו והחלפת רכיבי יבוצעו בהתא להוראות יצר הציוד  .הרכיבי חייבי להיות
מקוריי ומותאמי לציוד שאליו ה מיועדי .
קיימות הנחיות יצר ראשוניות  /בסיסיות  ,לבחינת פגמי בהתקני  /ציוד להגנת הנשימה  ,ע
המלצות לפעו ל ת התיקו  /תחזוקה הנדרשת  .במקרי רבי ההוראות וההנחיות של היצר אינ 
מספיקות ויש לפנות אליו ישירות  .יש לתעד את התיקו והחלפת החלקי .
ד  .אחס ו נכו
המשתמשי בציוד  /התקני להגנת הנשימה  ,חייבי להתחשב בהוראות יצרני הציוד
והמלצותיה לאחסנתו .
הנושאי שלהל חייבי להילקח בחשבו בעת האחסנה :
•

ציוד הגנת נשימה חייב להיות מוכ תמיד לשימוש על מנת לעודד שימוש בו .

•

ציוד הגנת נשימה נקי  ,צרי להיות מזוהה ומופ רד מציוד משומש או מזוה .

•

ציוד להגנת נשימה בחירו או להצל ה  ,ישמר במצב לשימוש מיידי ויובטח מפני שימוש
לא מאושר או מנגיעה .

•

כל מקומות  /עמדות בה נמצא ציוד להגנת נשימה לשימוש בעת חירו  ,יסומנו וישולטו
בצורה בולטת בהירה  ,בהתא לדרישות התחיקה או התקינה .

•

ציוד להגנת נשימה יוחזק במצב נקי ויבש  ,הרחק מאבק  ,מ אטמוספרה מאכלת
קורוזיבית  ,מ שמני  ,ו מ חשיפה ישירה לקרני השמש כדי למנוע ירידה בתכונות .

•

מסכות הפני השונות יאוחסנו כ שלא יגרמו לה עיוותי .

ה  .פינוי  /סילוק
צידו הגנת נשימה או רכיבי  /חלקי שלו המזוהמי או המיועדי לניקו י וחיטוי  ,יתכ ויש
צור לשקול הגדרת כפסולת מסוכנת .
הגדרת כפסולת מסוכנת תלויה בחומר המסוי שאליו ה נחשפו וכמותו  .במקרי
מסוימי  ,יש צור להתייחס לדרישות התחיקה של פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת .
במקרה של ספק  ,מומל /להתייע /ע מומחה בנושא .
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פרק . 14

תיעוד
יש לתעד ולשמור את כל המסמכי הקשורי למדיניות ותוכנית הבטיחות להגנת הנשימה .
התיעוד יכלול :
 הערכות סיכוני
 מדיניות תוכנית ההגנה הנשימתית
 הערכת נאותות והתאמה של התקני הגנת הנשימה
 תיקוני ופעולות תחזוקה שנעשו בפריטי ההתקני  /ציוד
 הדרכות  ,ופרטי ההדרכו ת שקיבלו  :המשתמשי  /לובשי  ,מפקחי  ,אנשי תחזוקה וצוותי
החירו .
התיעוד ישמר לפרק זמ המתאי לרעילות ולתקופת הדגירה של המחלות הקשורות במזהמי
הנדוני  ,ולפחות למש התקופה המינימאלי ת הנדרשת לפי התחיקה .

88

נספח מספר . 1
תהלי מומל 2לניקוי וחיטוי התקני  /ציוד להגנת הנשימה
השיטה שלהל מהווה מדרי כללי לניקוי וחיטוי של ציוד להגנת הנשימה .
 ( 1הסר מסנני היכ שאפשרי
 ( 2פרק לחלקי את מסכות הפני בהתא להוראות היצר .
 ( 3החל או תק חלקי פגומי .
 ( 4רח /את החלקי במי חמי ) מקסימו

0

40 C

( ע דטרגנט עדי  ,או ע חומר ני קוי המומל/

על ידי יצר ציוד הנשימה  .השתמש במברשת זיפי קשה ) לא מחוטי מתכת ( במידה ויש צור
בהסרת לכלו ממסכת הפני .
 ( 5שטו את החלקי במי נקיי חמי ) מקסימו  , ( 40 0 Cעדי מי זורמי  .נקז את המי
והשאר לייבוש באוויר .
 ( 6כאשר חומר הניקוי שמשתמשי בו אינו מכיל חומר מחטא  ,ו נדרש חיטוי  ,אזי את חלקי ציוד
הנשימה יש לטבול במש כ  2דקות או בהתא להמלצת ספק חומר החיטוי  ,כדלהל :
חומר ניקוי מסחרי בעל כושר חיטוי  ,כאשר משתמשי בו ישירות  ,א השימוש בו מומל/
ומאושר על ידי יצר ציוד הנשימה.
מסכות להחייאה ,ומסכות רפואיות יש לנק ות בשיטות אחרות.
 ( 7אחרי ביצוע החיטוי שטו את החלקי במי נקיי  ,נקז את המי ויבש באוויר .
 ( 8הרכב חזרה את חלקי המסכה לפי הוראות היצר .
) מקור תק אוסטרלי  /ניו זילנדי  1715:2009 ,נספח ג בתק (
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נספח מספר . 2

דוגמה לרשימת תיוג לבדיקת וניקוי התקני הג נת הנשימה
רשימת תיוג עבור התקני סינו
רשימת תיוג כללית לציוד  /התק להגנת הנשימה
•

בדוק את הציוד לפני כל שימוש  ,לאחריו ובעת תהלי הניקוי

•

בדוק את הציוד המיועד ל " שימוש בחירו " לפחות אחת לחודש ואחרי כל שימוש .

•

פעל בהתא להוראות היצר והוראות התקינה  ,לטיפול  ,תחזוק ה ואחסו של ציוד להגנת
הנשימה .

•

החל את כל החלקי הסדוקי  ,שבורי  ,קרועי  ,בלואי  ,או החסרי .

מסכת הפני
•

ודא שאי קרעי או חורי במסכה

•

בדוק שאי סדקי  ,שריטות  ,או אביזרי ועדשות חופשיות  .עבור מסכת פני שלמה וודא
קיו תפסי תמיכה .

•

במסכות לשימוש חד פעמי ודא ש מהדק הא העשוי ממתכת מסתדר  /מתיישב בקלות על
גשר הא .

רתמות  /רצועות הראש
•

בדוק שרצועות החיזוק שלמות ) ללא שברי וכיפופי (

•

בדוק א חלה הידרדרות באלסטיות הרצועות

•

בדוק א רצועות הראש שחוקות בצורה קיצונות .

שסתומי הנשימה  שאיפה ) יניקה ( נשיפה ) פליטה (
•

ודא שהשסתומ י ותושבות השסתומי נקיי מלכלו  ,וחלקיקי אבק  .הימצאות לכלו או
חלקיקי אבק ימנעו אטימה טובה ויגרמו תפקוד לקוי .

•

החל כל חלק חסר או פגו במכסה השסתו .

חלקי המסנ  /פילטר
•

ודא שהמסנ והמסכה מותאמי ומאושרי לשימוש כיחידה אחת .

•

בדוק את המסנ ודא שהינו מתאי ומאו שר לסוג המסוי של החומר המסוכ .

•

בדוק את תבריגי המסנ והמסכה לבלאי  /שחיקה .

•

בדוק את בית המסנ לאי הימצאות סדקי  ,שקיעות  ,או פגמי .

•

בדוק באמצעות המחוו  /סמ  ,את אור החיי הנותר לשימוש של מסנ הגז  .בדוק את מועד
פקיעת התוק .
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מערכת אספקת האוויר
•

בדוק את הצינורות הגמישי  ,ואביזרי  /חיבורי הקצוות לשברי  ,סדקי  ,או פיתולי .

•

בדוק את חוזק המחברי .

•

ודא תפקוד ופעולה נכונה ואת מצב הפיזי של הווסתי  ,שסתומי והתקני זרימת האוויר
האחרי .

•

בדוק את פעולת ה אלמנטי של ניקוי  /טיהור האוויר מגז חד תחמוצת הפחמ

)'(CO

או

התקני התראת טמ פרטורה גבוהה .
•

בדוק את התפרי בחליפות או בחולצות לאי הימצאות קרעי או שסעי .

•

ודא שסוכ המג של ) ללא פגע ( ויושב מותא מעל מסכת הפני ) לחולצות  ,וברדס להתזת
חול (.

•

פעל בהתא להוראות היצר בטעינה ופריקה של המצברי .

•

לפני טעינת מצברי ניקל קדמיו  ,פרוק אות לחלוטי  באמצעות מכשיר פריקה
המתוכנ  /מיועד למצברי מסוג זה  .א הדבר לא מבוצע תקופתית  ,מצברי הניקל עלולי
לא לספק את מלוא הזר המתוכנ .

•

וודא שהמצברי טעוני ) במלוא ( לפני השימוש בה .

תיקו ניקוי ואחסו
•

אי לנקות ע ממיסי

•

פעל בהתא להוראות היצר

•

רחו /ע דטרגנט עד י  ,או ע שילוב של דטרגנט וחומר חיטוי  .השתמש במברשת ומי
חמי ) לא יותר מאשר

•

o

40 C

 ,או לפי הנחיות היצר (.

שטו ב מי נקיי  ,או שטו ע חומר חיטוי ואחרי כ ב מי נקיי  .השטיפה ב מי נקיי
מסירה שאריות של חומר ניקוי או חיטוי העשויי לגרו לגירוי  ,או דלקות בעור .

•

י בש על מד או על משטח נקי  ,או תלה על מתלה בגדי  .מק את הציוד כ שחלקי הגומי
של מסכת הפני לא יתעוותו בעת הייבוש .

•

אחס את ציוד הגנת הנשימה בסיו כל משמרת כ שיהיה מוג מאבק  ,קרני שמש  ,חו ,
קור קיצוני  ,רטיבות גבוהה וכימיקלי .

•

נקה וחטא את חלקי ציוד הנשימה לא חר כל שימוש .

•

התר רק לעובדי שהוכשרו והוסמכו לתק את ציוד הגנת השימה .

•

אל תערבב פריטי  /חלקי ציוד מיצרני שוני .

•

תעד כל תיקו ובדיקה .

•

הסר לכלו

•

בדוק לעיוותי הנגרמי מאחסו לא נכו .
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רשימת תיוג עבור התקני נשימה ) התקני נשימה עצמ א י י ( SCAB
רשימת תיוג כללית לציוד נשימה
•

בדוק את הציוד לפני כל שימוש  .נקה ובדוק לאחר כל שימוש .

•

בדוק את הציוד המתוכנ ל " שימוש בחרו " לפחות אחת לחודש  ,ו לאחר כל שימוש .

•

פעל בהתא להוראות היצר והוראות התקינה לטיפול ותחזוקה .

•

התר רק לעובדי שהוכשרו והוסמכו על ידי היצר  ,לתחזק את ציוד הנשימה .

•

אל תערבב פריטי  /חלקי ציוד מיצרני שוני .

•

החזק תיעוד של עבור כל מסכת פני  ,וגליל ) בלו ( אוויר .

מסכת פני
•

נתק את מסכת הפני מציוד הנשימה  ,רח /אותה לבד במי חמי ) לא יותר מאשר

o

40 C

לפי הנחיות היצר ( .ע דטרגנט עדי .
•

שטו את המסכה על ידי החזקת כ היד מעל חיב ור הצינור לשסתו הנשיפה .

•

הסר את עוד המי ע מגבת נייר  ,או ע פדי מתאימי ללא מו .

•

השאר לייבוש באוויר .

•

חטא בהתא הנחיות היצר .

•

בדוק לקרעי בחלקי הגומי .

•

בדוק את רצועות החיזוק  /ההידוק לראש לשלמות .

•

בדוק את העדשות לסדקי  ,שריטות עמוקות  ,או עיוותי .

•

בדוק את טבע ות החיזוק וה ת פסניות של העדשות  ,לכיפופי  ,או להתנפחויות במתכת .

•

בדוק את שסתו הנשיפה כדי לוודא שהוא מותק היטב במקומו  ,וכיסוי השסתו נמצא
במקומו .

•

נסה  /בדוק את תפעול שסתו הנשיפה  .אטו את פתח כניסת האוויר ונשו בעדינות  .א
שסתו הנשיפה אינו פועל כראוי  ,לח /רצי ני יורגש על הרקות  .תיווצר שאיפה ויניקה
חלקית .

•

אל תערבב בי סוגי חלקי כ אביזרי דרישה  ,ודרישה בלח /של המסכה ע וסתי .

וסתי
•

בדוק את הוסת  ,הברגות  /תבריגי צינור הנשימה  ,מדי הלח /המעקפי  ,שסתומי הקוי
למכות ונזקי .

•

אחס כאשר ברז הגליל סגור עד הסו .

•

נקז אוויר הנ ותר בווס ת אחרי כל שימוש  ,פעל בהתא להוראות היצר .
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או

צינור הנשימה
•

מתח  /ישר את צינור הנשימה ובדוק סדקי  ,קרעי ולנקבי ) חורי (.

•

בדוק את האטמי .

•

בדוק את הטבעות וה ת פסניות להידוק  ,ולמיקו טוב ) יושבי במקומ (  ,ללא גומות  ,או
מאוכלי בצורה קיצונית .

•

רח /את צינור הנש ימה בנפרד ויבש באוויר  .א הצינור מחובר בקביעות למסכת הפני ,
השאר את צינור האוויר לייבוש באוויר למש מספר ימי  ,לפני שימוש .

צינור גמיש ללח /גבוה
•

בדוק את הצינור לחתכי לבועות ) התנפחויות ( ו ל שחיקה .

•

בדוק את אביזרי חיבור הצינור ללח /הגבוה לווס ת לנזקי  /פגיעות .

התראה קולית
•

בדוק את ההתראה הקולית לפגיעות

•

נקה את הפעמו או המשרוקית .

•

ודא שההתראה פועלת  .א האזעקה אינה מופסקת כאשר ממלאי את הגליל  ,כאשר הלח/
מגיע בי  2025%של מש התפעול  ,היחידה פגומה  .הוצא את היחידה מהשימוש .

תרמיל ערכת גב  /מנ שא גב
•

בדוק את הרצועות של תרמ יל הגב לשחיקה רצינית  ,ל תפרי שבורי או ל חלקי שבורי
וחסרי .

גלילי ) בלוני (
•

ודא שהגלילי נבדקו בבדיקת לח /הידרו סטטי ת  ,כפי שנדרש בתקינה המתאימה /
רלוונטית לנושא .

•

בדוק לחתכי או חריטות אשר יכול י לפרו את ליפו הפיבר ממנו עשוי הגליל ) א הוא
עשוי מחומר מרוכ ב (.

•

בדוק גלילי ממתכת ) לא מלופפי ( למכות

•

בדוק עדויות לחשיפה לחו  .בדוק פגמי בצבע או המסה של עדשות מדי לח. /

•

בדוק התאמת איכות האוויר לתק הרלוונטי .

ניקוי יתרת חלקי היחידה
•

הסר את תרמיל הגב  ,הגלילי ויחידת הויסות .

•

נקה ע מי  ,או מי וסבו .

•

נקה  /נגב את ווסת צינ ור הלח /הגבוה  ,ההתראה הקולית  ,גלילי האווי ר  ,תרמיל הגב
והרתמות ע מטלית לחה .

•
מקור :

נגב ע בד .
. CCOSH , Respirator care
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נספח מספר . 3
טופס בחירת ציוד להגנת הנשימה – בסיסי דוגמה

מקור :

University of Calgary

94

נספח מס ' . 4

עש ה ואל תעשה

מסכות נשימה  חצי פני ע מסנ כנגד חלקיקי בלבד
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלקי [ 9,18,12 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תקי  ,אפילו א הוא חדש .


ודא תמיד שהמסכה מתאימה ל לפני השימוש  /תחילת העבודה .



ודא תמיד שהמסנ הינו המתאי לעבודה  /מטלה  החל משומש או ניזוק .



ודא תמיד שימוש בכל רצועות המסכה  ,שהנ במקומ ומוסתות כראוי  .השתמש בהנחיות
היצר .



תמיד התק שני מסנני זהי במסכה ע  2מסנני .

אל תעשה



לעול אי לה שתמש במסכה כהגנה  :מחוסר חמצ  ,גזי  /אדי
לעול אי להשתמש במסכה מלוכלכת  ,ניזוקה  ,או לא מושלמת .



לעול אי להשאיר את המסכה במקו העבודה  אבק יכנס לתו המסכה  ,ובעת השימוש הבא
הוא יחדור למערכת הנשימה .



מסנני מ דגמי

מקור :

P2, P1

אינ מומלצי לנדפי  ,אלא א היצר מאשר שה מספקי הגנה .

HSE
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נספח מס ' . 5

עשה ואל תעשה
מסכת נשימה  חצי פני ע מסנ נגד גזי  /אדי
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלקי [ 9,10,25 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תקי אפילו א הוא חדש .



ודא תמיד שהמסכה מתאימה ל לפני השימוש  /תחילת ה עבודה .
ודא תמיד שהמסנ הינו המתאי לעבודה  /מטלה  החל במקרה ש משומש או ניזוק .



ודא תמיד שימוש מתאי בכל רצועות המסכה  ,היות במקו ומוסתות כראוי .
השתמש בהנחיות היצר .



התק תמיד שני מסנני זהי במסכה ע  2מסנני .



נקה תמיד ואחס את המסכה בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה



אל תשתמש במסכה כהגנה מחוסר חמצ .
אל תשתמש במסכה מלוכלכת  ,ניזוקה  ,או לא מושלמת .



לעול אי להשאיר את המסכה באזור העבודה  זיהו יכנס לתו המסכה ובעת השימוש
הבא הוא יכנס למערכת הנשימה .

 אל תשתמש במסכה כהגנה מפני חלקיקי  ,אל א א היא מצוידת ג במסנ חלקיקי .
מקור HSE :
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נספח מס ' . 6

עשה ואל תעשה
מסכת נשימה  מסכת פני מלאה  כנגד חלקיקי בלבד
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלקי [ 5,12 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תק י  ,אפילו א הוא חדש .



ודא תמיד שהמסכה מתאימה ל  ,לפני השימוש  ,תחילת העבודה .
ודא תמיד שהמסנ הינו מתאי לעבודה  /מטלה  החל בא משומש או ניזוק .



החל תמיד ביחד את  2המסנני במסכה  ,ודא שהנ במקומ ומוסתות כראוי .
השתמש בהנחיות היצר .




התק תמיד ש ני מסנני זהי במסכה ע  2מסנני .
נקה ואחס תמיד את המסכה בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה



לעול אי להשתמש במסכה כהגנה מפני  :חוסר חמצ  ,מגזי  /אדי .
לעול אי להשתמש במסכה מלוכלכת  ,ניזוקה  ,או לא מושלמת .



לעול אי להשאיר את המסכה במקו העב ודה  אבק יכנס לתו המסכה ובעת השימוש הבא
יכנס למערכת הנשימה .

מקור :

HSE
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נספח מס ' . 7 .

עשה ואל תעשה
מסכת נשימה  ע מסכת פני מלאה  כנגד גזי  /אדי
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלקי [ 5,10 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תקי  ,אפילו א הוא חדש .


ודא תמיד שהמסכה מתאימה ל לפני השימוש  /תחילת העבודה .



ודא תמיד שהמסנ הנו מתאי לעבודה  /מטלה  החל בא משומש או ניזוק .




החל תמיד ביחד את  2המסנני במסכה בעלת  2מסנני .
ודא תמיד  ,שימוש בכל רצועות המסכה שהנ במקו מ ומוסתות כראוי  ,השתמש בהוראות



היצר .
התק תמיד שני מסנני זהי במסכה ע  2מסנני .



נקה תמיד ואחס את המסכה בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה


לעול אי להשתמש במסכה כהגנה מפני חוסר בחמצ .



לעול אי להשתמש במסכה כנגד חלקיקי  ,אלא א היא משו לבת להגנה כנגד גזי  /אדי
וג נגד חלקיקי .



אל תשתמש במסכה מלוכלכת  ,ניזוקה או לא מושלמת .



לעול אי להשאיר את המסכה במקו העבודה  זיהו יכנס לתו המסכה ובעת השימוש



הבא הוא יכנס למערכת הנשימה .
לעול אי להשתמש בה כנגד חלקיקי  ,עד שלא ישולב מסנ כנגד חלקיקי .

מקור :

HSE
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נספח מס ' . 8

עשה ואל תעשה
מסכת נשימה ע מסכת פני מלאה  ע מפוח  /מאולצת
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלק [ 16 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תקי  ,אפילו א הוא חדש .



תמיד בד וק לפני השימוש שהמפוח מספק ספיקת  /זרימת אוויר מספקת .
התא תמיד בזהירות את ההתק בהתא להכשרת .



תמיד ודא שיש ברשות את הסוג המתאי  ,ומספר המסנני הנדרש .



התא תמיד מסנני זהי ליחידה בעלת מספר מסנני .




החל תמיד בו זמנית את כל המסנני ביחידה בעלת מס פר מסנני .
טע או החל תמיד את הסוללה  /מצבר לאחר השימוש .



נקה ואחס תמיד את המסכה בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה
 לעול אי להשתמש במסכה כהגנה מפני חוסר בחמצ


לעול אי להשתמש במסנ המיועד כנגד חלקיקי כהגנה מפני גזי  /אדי  ,או במסנ המיו עד
כנגד גזי  /אדי כהגנה מפני חלקיקי .



לעול אי להשתמש במסכה מלוכלכת  ,ניזוקה או לא מושלמת  ,או ש אינה מספקת מספיק
אויר .



לעול אי להשאיר את המסכה במקו העבודה  אבק יכנס לתו המסכה ובעת השימוש הבא
הוא יכנס למערכת הנשימה .



הפסק תמיד את העבודה א המפוח מפסיק לעבוד או א ספיקת האוויר יורדת  עזוב את
אזור העבודה מיידית .

מקור :
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נספח מס ' . 9

עשה ואל תעשה
מערכת נשימה – ע ברדס  ע מפוח  /מאולצת
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלק [ 15 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו ב מצב עבודה תקי  ,אפילו א הוא חדש .
 תמיד בדוק לפני השימוש שהמפוח מספק ספיקת  /זרימת אוויר מספקת .



התא תמיד בזהירות את ההתק בהתא להכשרת .
תמיד ודא שיש ברשות את הסוג המתאי ומס ' המסנני הנדרשי .



התא תמיד מסנני זהי ליחידה בעלת מספר מסנני .



החל תמ יד בו זמנית את כל המסנני ביחידה בעלת מספר מסנני .



תמיד טע או החל את הסוללה  /מצבר לאחר השימוש .



נקה ואחס תמיד את ההתק בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה
 לעול אי להשתמש בברדס כהגנה מפני חוסר חמצ .


לעול אי להשתמש במסנ המיועד כנגד חלקיקי כהגנה מפני גזי  /אדי  ,או במסנ המיועד
כנגד גזי  /אדי כהגנה מפני חלקיקי .




לעול אי להשתמש בציוד מלוכל  ,ניזוק או לא מושל  ,או שלא מספק מספיק אויר .
לעול אי להשאיר את הברדס במקו העבודה  אבק יכנס לתו המסכה ובעת השימוש הבא
הוא יכנס למערכת הנשימה .
 הפסק תמיד את העבודה א המפוח מפסיק לעבוד או א ספיקת האוויר יורדת  עזוב את
אזור העבודה מיידית .

מקור :

HSE
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נספח מס ' . 10

עשה ואל תעשה
צינור אספקת אוויר – גמיש עבור מסכת פני שלמה  ,או ברדס ) ע  ,או ללא מפוח (

] לפי תק ישראלי מס '  4013חלק  , 7 :לפי תק

EN 269

[

עשה



ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תקי  ,אפילו א הוא חדש .
עג  /קבע תמיד את פתח כניסת האוויר הנקי לצינור  ,באזור האוויר הנקי .



ודא שיש אספקה מספקת של אוויר נקי לנשימה .



התא תמיד את ציוד בהתא להכשרת .



התבונ תמיד בצינור אספקת האווי ר במש העבודה  /השימוש בו  זכור חיי עשויי להיות
תלויי בו .



נקה ואחס תמיד את ההתק בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה
 לעול אי להשתמש בציוד מלוכל ניזוק  ,או לא מושל .


לעול אי להשתמש בציוד ללא חגור ת מותניי .



לעול אי להשאיר את הציוד במקו העבודה  זיהו יחדור פנימה  ,ובעת השימוש הבא הוא



יכנס למערכת הנשימה .
אל תמשי לעבוד א ספיקת האוויר ירדה  עזו ב את אזור העבודה  מיידית .



לעול אי למק את פתח צינור כניסת האוויר ליד מקור ע זיהומי או מזה  ,כגו צינור
מפלט  /אגזוז של רכב .

מקור :

HSE
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נספח מס ' . 11

עשה ואל תעשה
קו אספקת אוויר קבוע למערכת נשימה עצמאית ע מסכה
] לפי תק ישראלי מס '  4013חלקי [ 8.01,8.02,8.03 :

עשה
 ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבוד ה תקי  ,אפילו א הוא חדש .


ודא שיש אספקת אוויר דחוס נקי בכמות מספקת לפני השימוש .



התא תמיד את הציוד בהתא להכשרת .



התבונ תמיד בגליל אספקת האוויר במש העבודה  /השימוש .
זכור חיי עשויי להיות תלויי בו .



נקה ואחס תמיד את ההתק בצורה תקינה  שי לב לש סתומי .

אל תעשה
 לעול אי להשתמש בציוד מלוכל  ,ניזוק או לא מושל .



לעול אי להשתמש בצי ו ד ללא חגורת מותניי .
לעול אי להשאיר את הציוד במקו העבודה  זיהו יחדור פנימה  ,ובעת השימוש הבא הוא



יכנס למערכת הנשימה .
אל תמשי לעבוד בא ספיקת האוויר פחתה  ,או א אחת מההתראות פעלה  עזוב את אזור



העבודה  מיידית .
לעול אי להשתמש בצינור גמיש למשימות קלות

מקור :

HSE
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עבור קווי אוויר לשימוש רגיל .

נספח מס ' . 12

עשה ואל תעשה
קו אספקת אוויר קבועה למערכת נשימה עצ מאית ע ברדס
לפי תק ישראלי מס '  4013חלק ( 8.01 :

עשה


ודא תמיד לפני השימוש שההתק כולו במצב עבודה תקי  ,אפילו א הוא חדש .



ודא שיש אספקת אוויר דחוס נקי בכמות מספקת  ,לפני השימוש .




התא תמיד את הציוד בהתא להכשרת .
התבונ תמיד בגליל אספקת האוויר במש העבודה  /השימוש בו .




זכור חיי עשויי להיות תלויי בו .
נקה ואחס תמיד את ההתק בצורה תקינה  שי לב לשסתומי .

אל תעשה



לעול אי להשתמש בציוד מלוכל  ,ניזוק  ,או לא מושל .
לעול אי להשתמש בצידו ללא חגורת מותניי .



לעול אי להשאיר את הציוד במקו העבודה  זיהו יחדור פנימה  ,ובעת השימוש הבא הוא
יכנס למערכת הנשימה .




אל תמשי לעבוד בא ספיקת האוויר פחתה  ,או אחת מההתראות פעלה  עזוב את אזור
העבודה  מיידית .
לעול אי להשתמש בצינור גמיש למשימות קלות

מקור :

HSE
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נספח מס ' 13

דוגמאות  למצבי מסוכני ומקומות מוקפי  ,בה עלולי להיווצר מצבי בה
נדרש ציוד להגנת הנשימה

מצבי או תהליכי :
תהליכי ביולוגיי :
• מתקני בישול  /התססה
• התססה
• עבודה במערכות ביוב  /שפכי
תגובה  /ריאקציה כימית :
• קורוזיה  /שיתו
• צריבה  /הכתמה
• חמצו
• שחרור גזי
פעולות תחזוקה :
• ניקוי מכלי
• פינוי בוצה  ,תוצרי התססה
• ביצוע תיקוני בחדרי קירו ר
אווירה בסביבה תהליכית :
• טיהור
• שחרור גזי
• יצירת אווירה אינרטית
• נ יקוי שומני באמצעות
ממיסי
פעילות היוצרת  /תורמת לאווירה
הסביבתית :
• ריתו
• ריסוס
• קפיאת צנרת
מקור

סיכו הנגר על ידי :
תהליכי הצורכי חמצ  המשחררי
דו תחמוצת הפחמ וגזי אחרי  ,על
ידי אורגניזמי חיי .
חוסר בחמצ או שחרור של גזי
אחרי באופ יזו או מקרי בריאקציה
כימית .

שחרור פתאומי של חומרי מסוכני
בלח /גבוה אדי ממיסי  ,גזי
ממלכודות שבתהלי  ,אדי קירור  .כל
אלה גורמי למחסור בחמצ  .ריכוזי
גבוהי גורמי לתחושת הירדמות .
שחרור יזו של גזי  ,אדי  /גזי  ,גור
לחוסר חמצ  ,לדוגמה גזי
אינרטיי  ,ארגו  ,חנק  ,דו תחמוצת
הפחמ ואדי ממיסי .

הצטברות של גזי  ,אדי או חלקיקי
כתוצאה מתהלי העבודה  ,לדו גמה אדי
ריתו  ,דו תחמוצת הפחמ  ,חד
תחמוצת הפחמ  ,גז מג  ,מרכיבי כרו ,
ממיסי  ,גזי קירור .

HSE
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מקורות
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