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 רשימת תיוג -  ויישום חומרי הדברהה הכנ,אחסון
 )מושב(למשק הפרטי 

 
 נושא הבדיקה כן לא הערות

חומרים     :מחסן 
 ח ומחומרים דליקים"האם ממוקם המחסן בריחוק ממגורים מבע   
בנוי מחומרים לא דליקים ועמידים בפני (האם המבנה מתאים    

 )יעת דליפה מחוץ למבנהרצפת בטון ושוליים מוגבהים למנ,קורוזיה 
 האם המחסן נעול ומשולט בשלט אזהרה   
 האם קיים במחסן אוורור   
 האם דווח למפקח העבודה דבר מינוי מחסנאי   
ג מדפי מתכת והאם מאוחסנים בצורה "האם מאוחסנים החומרים ע   

 בטוחה
 האם מאוחסנים חומרי ההדברה במחסן ובנפרד מחומרים אחרים   
 ם חומרי ההדברה מופרדים במחסן לקבוצותהא   
 אלו קבוצות חומרי הדברה נמצאים בשימוש   
 האם משאירים חומרי הדברה בשדה   
 האם קיים אמצעי מתאים לכיבוי אש   
 האם קיים נוהל חירום לטיפול בעת שפך   
 האם מטפלים כראוי באריזות הריקות   
 האם האריזות סגורות ומסומנות   
 האם ישנו מקום לאיסוף אריזות ריקות   
 האם האריזות הריקות נשטפות לפני האחסון   
 האם ישנה השמדה מבוקרת של האריזות הריקות   
 האם משאירים בשדה אריזות ריקות של חומרי הדברה   
מסולקים למקום ) פסולים(האם חומרי הדברה שלא בשימוש    

 המיועד לכך לשם השמדה מבוקרת
 האם קיימים אמצעי נטרול   
ריסוס     :עבודות 
 האם נמסרה למפקח עבודה הודעה לגבי עבודה בחומרי הדברה   
 י טרקטור "ע, ידני: כיצד מבוצע הריסוס   
 י כלי טיס"ע: כיצד מבוצע הריסוס   
ג כל "ג התכשיר והאם ע"י ההנחיות המסומנות ע"האם עובדים עפ   

 ית המתאימהחומרי ההדברה קיימת התוו
 האם נבדק מזג האוויר וכיוון הרוח לפני הריסוס   
 מ לאתר תקלות ודליפות"האם נבדקת מערכת הריסוס ע   
 האם במהלך הריסוס משתמש העובד במסכה, ג טרקטור"בריסוס ע   
 האם הקבינה סגורה והמסננים מתאימים , ג טרקטור"בריסוס ע   
 של הכלים והציודהאם מקפידים על חובת הניקוי    

 ונוקטים בחובת נקיון אישי
 :ריסוס בחממות   
 האם מרסס הנייח או נייד מגודרים לבטח   
 האם חומרי הדברה מאוחסנים בארון או ארגז מתכתי נעול ומשולט   
האם ישנה אפשרות נעילה לכניסה של החממה לאחר פעולת    

 הריסוס
 ץ לחממההאם מוצב שילוט אזהרה בתוך או מחו   
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 :ציוד מגן והיגיינה אישית   
מהילת חומר הדברה יישום וניקוי משתמש בציוד /האם בעת הכנת   

 )מגפיים, סרבל, כפפות, מגן עיניים,מסיכות , מגן אישי כנדרש
האם בתהליך הריסוס משתמש העובד בציוד מגן אישי מתאים על    

 פי הדרישות
רישום לגבי (ות ובביגוד מגן האם משתמשים ומטפלים כראוי במסכ   

בדיקה של , כביסה נפרדת, שימוש במסננים הפרדת ביגוד מגן
 )שלמות הציוד

 האם קיים מקום מסודר לאכילה ושתייה   
 )מקלחת, ברז גדול(האם במקום אמצעי שטיפה    
 האם קיים מתקן לשטיפת עיניים   
 האם מקבלים עובדים חדשים הדרכה   
 העובדים בדיקות רפואיות ובדיקות תקופתיותהאם עוברים    
 נשים/ בני נוער/ האם מועסקים בני ילדים   
 האם העובדים מודעים לסימנים של פגיעה   
 האם - שעות בחודש 30האם עוסק העובד בחומרי הדברה לפחות    

 נבדקת השפעת החומר עליו
 האם מתבצע ניטור סביבתי  של חומרי הדברה   
 בלים חומרי ההדברה כראויהאם מו   
 האם שמים בשטח אזור הריסוס שלטי אזהרה   
 האם לעובדים ביגוד אישי מתאים   
 מהי שיטת ההדברה הנהוגה והאם היא בטוחה לעובדים   
 האם הובהרה לעובדים חובת איסור אכילה ושתיה   

 
 


