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 רשימת תיוג -) ציוד וכלים, מחסנים (חומרי הדברה
 שיתופילמשק 

 
 

 נושא הבדיקה כן לא הערות
 :אחסנה ושילוט   
 )קירות מובאים, בלוקים(המחסן בנוי מחומר יציב וקשיח    
 הריצפה עשויה יציקת בטון רציפה וקיימות תעלות ניקוז לשפך   
 ל החלונותקיימים חלונות מספיקים וכן רשתות על כ   
מדפים יציבים ובהתאם /החומרים מאוחסנים על גבי אצטבאות   

 .לקבוצות החומרים השונות
 לפחות  40X30על דלת המחסן שלט אזהרה ברור בגודל     

 4אותיות בצבע אדום על רקע לבן ובגודל , ועשוימחומר קשיח
 ". חומרי הדברה–רעל , סכנה: "הכיתוב ,מ"ס

 .מ" ס15X10ימן גולגולת ועצמות בגודל על השלט יצוייר ס   
 .המחסן ננעל כאשר אחראי ההדברה אינו נוכח   
 :ציוד מגן אישי ובדיקות העובדים   
 ,סרבל וסינר גומי, כפפות המתאימות לסוגי החומרים השונים   

 .משקפי מגן וכובע, מסכות פנים ומסכות חד פעמיות
 מקוריות ומסומנים באופן וודא כי כל החומרים נמצאים באריזות   

 .ברור ובולט לאיפיוני החומר המסוים
וודא כי אין אריזות ריקות במחסן וכי האריזות הריקות    

 ).קבורה והטמנה(מושמדות בתהליך תקני ועל פי הדרישות 
 .י הדרישות לאתר מתאים"שאריות חומרים מפונים עפ   
 .ןאו אכילה באזור המחס/וודא כי אין עישון ו   

 וודא כי העובדים מחליפים בגדיהם לאחר העבודה וכי קיימת
 .עמדת רחיצה מוסדרת ומשטפת עיניים לחירום

 . חודשים6בדוק מעקב רפואי ובדיקות העובדים כל    
 :הובלה ושינוע   
 בכלים המקוריים של היצרן, יש להוביל את החומרים ביציבות   

 .ועל פי הנחיות מתאימות
 לא מובילים חומרי הדברה ביחד עם מזון או בעלי חייםוודא כי    
 ,סימון ושילוט( וודא כי ההובלה נעשית בהתאם לדרישות    

 .)ציוד מגן לנהג ועוד, מניעת עירבוב חומרים
 ):איבוק, הדברה, ריסוס(שימוש    
וודא כי השימוש נעשה על ידי עובדים מנוסים ואשר עברו    

 .דבר השמירה על הכלליםהדרכה מתאימה והנחיות ב
 .וודא כי העובדים משתמשים בציוד מגן מתאים   
 וודא קיומם של שלטי אזהרה בשטח וכן גידור האזור   
 קרבה לבריכות דגים, וודא כי העובדים מודעים לכיווני הרוח   

 .אזורי מגורים ועוד, וכן מטעי פרי והדרים
ין מועד הריסוס וודא כי מתקיימים פרקי הזמן הנדרשים ב   

 .האחרון ובין קטיף הפרי ושילוחו
 .וודא כי שוטפים את הטרקטור והציוד לאחר ביצוע הריסוס   
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 .וודא כי השטיפה מבוצעת באזור מתאים ולא קיים נגר לאדמה   
 .בעמדת המילוי) מניעת זרימה חוזרת(ח "וודא כי קיים מז   
 השימוש ונתלים מוסרים לאחר) הסרבלים(וודא כי הבגדים    

 .באזור מחסן החומרים
 וודא כי העובדים מבצעים כנדרש ניקיון אישי ושטיפת ידיים   

 .בתום עבודות הריסוס
 ואינם סובלים ממחלות ריאות, 18וודא כי העובדים מעל גיל    

 .'כליות וכו, עיניים, כבד, אולקוס, עצבים
 .מיםוודא כי לאחר הריסוס הוצבו שלטי אזהרה מתאי   
 :נושאים נוספים לבדיקה   
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 


