Kui kasutate kemikaale,
kasutage neid ohutult!

OHUTUSKAARDID JA KOKKUPUUTESTSENAARIUMID
MIDA PEAVAD TÖÖTAJAD TEADMA JA TEGEMA

Kui teie ettevõte kasutab REACHmääruse alusel registreeritud
ohtlikke aineid, võite peagi näha
uusi laiendatud ohutuskaarte.
Need on üks REACH-süsteemi
peamisi uuendusi, mis aitab
töötajatel kasutada kemikaale
ohutult.
MIS ON UUT LAIENDATUD
OHUTUSKAARTIDES?
Laiendatud ohutuskaartides on
kokkupuutestsenaariumidega lisa.
Kokkupuutestsenaariumites on kemikaalide
ohutu kasutamise tingimuste praktilised
nõuanded, sealhulgas vajalikud riskijuhtimis- ja
jäätmekäitlusmeetmed. See teave põhineb
REACH-määruse kohasel kemikaaliohutuse
hindamisel, mis hõlmab aine olelustsükli jooksul
kõiki kasutusalasid.

MIKS TEGUTSEDA?
Enda tervise huvides. Kui teie ettevõte REACHnõudeid ei täida, võib see teid oluliselt
kahjustada, sest te ei pruugi kasutada
kemikaale ohutult.
KUIDAS TEGUTSEDA?
Näidake seda infolehte oma tööandjale, et
veenduda, kas ta teab, mida on vaja laiendatud
ohutuskaartide saabumisel teha. Teie puutute
ettevõttes kokku kemikaalidega ja seega oskate
aidata tööandjal täita tema õiguslikke
kohustusi.
Veenduge, et te ise ja ettevõtte teised töötajad
teavad ja järgivad laiendatud ohutuskaartidel
kirjeldatud meetmeid. Vajaduse korral küsige
tööandjalt asjakohast koolitust, mille
pakkumine on töökaitseõiguses sätestatud
kohustus.

MIS KASU ON UUTEST EESKIRJADEST?
Uued eeskirjad aitavad kaitsta tervist ja
keskkonda. Tänu kokkupuutestsenaariumides
olevale lisateabele saab kemikaale ohutumalt
kasutada, vähendada kokkupuudet ohtlike
kemikaalidega ning ennetada kutsehaigusi.
REACH-määruse kohased uued eeskirjad
täiendavad olemasolevaid töötervishoiu ja
tööohutuse õigusakte.
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MIDA PEAB ETTEVÕTE TEGEMA?

TEIE ETTEVÕTTE VIIS VÕIMALUST

Kui ettevõte saab laiendatud ohutuskaardi,
peab tööandja tegema mitu toimingut.
Veenduge, et teie ettevõtte ohutusjuht või
töökeskkonnavolinik teab neid.

1. võimalus: paluge tarnijal lisada teie
kasutusala ohutuskaardile
Tarnija peab andma teie ettevõttele teie
kasutusala jaoks täiendatud
kokkupuutestsenaariumi. Teie tööandja peab
andma tarnijatele hindamiseks piisavalt teavet
kasutusalade ja kasutustingimuste kohta.

1. etapp: kontrollige, kas kemikaali
kasutusalad teie ettevõttes on hõlmatud
ohutuskaardi jaos 1.2 ja
kokkupuutestsenaariumis.

2. etapp: kui teie kasutusalad on hõlmatud,
võrrelge kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud
ohutu kasutamise tingimusi oma ettevõtte
tegelike kasutustingimustega.
Kui 1. või 2. etapis ilmneb mittevastavus,
peab teie ettevõte tegutsema ning selleks
on viis võimalust.

KUST SAAB LISATEAVET JA ABI?
ETUCi veebilehed REACH-määruse kohta:

http://www.etuc.org/r/830

ECHA pakub juhiseid, IT-vahendeid ja juhendeid:
http://echa.europa.eu/downstream ning kõikide
registreeritud ainete andmeid:
http://echa.europa.eu/registered-substances
Riiklikud REACH-kasutajatoed pakuvad kohalikus
keeles praktilist nõu:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA annab teavet, kuidas hallata ohtlike
kemikaalide kasutamise riske töökohas:
http://osha.europa.eu/topics/ds
Euroopa Liidu rahastatav asendamise
nõuandeportaal annab alternatiivsete ainete ja
tehnoloogiate teavet: http://subsport.eu

2. võimalus: viige ettevõtte tegevus
vastavusse kokkupuutestsenaariumides
kirjeldatud kasutustingimustega:
•

järgige ettenähtud ohutu kasutamise
tingimusi,

•

muutke toote koostist/disaini ja

•

soovitage tarbijatele asjakohaseid ohutu
kasutamise tingimusi.

3. võimalus: leidke uus tarnija,
kes suudab anda teie kasutusala ja ohutu
kasutamise tingimustega
kokkupuutestsenaariumi.
4. võimalus: leidke alternatiivne tehniline
lahendus
ja lõpetage kõnealuse aine kasutamine.
5. võimalus: hinnake kemikaaliohutust
Selleks kontrollige kõigepealt, kas kehtib mõni
vabastus. Kui ei, peab ettevõte ise koostama
oma kasutusalade jaoks kemikaaliohutuse
aruande ja ohutu kasutamise tingimused.
Kemikaaliohutuse aruannet tuleb ajakohastada
ning nõudmisel esitada see riigi ametiasutusele
kontrollimiseks.

