Naudojate chemines
medžiagas? –
Naudokite jas saugiai!
SAUGOS DUOMENŲ LAPAI IR POVEIKIO
SCENARIJAI
KĄ DARBUOTOJAI PRIVALO ŽINOTI IR DARYTI

Jeigu jūsų bendrovėje
naudojamos pagal REACH
reglamentą įregistruotos
pavojingos cheminės medžiagos,
netrukus galėsite susipažinti su
naujais, išplėstiniais saugos
duomenų lapais. Tai yra viena
pagrindinių REACH reglamento
naujovių, kuri leidžia jums ir
kitiems darbuotojams saugiai
naudoti šias chemines
medžiagas.

KODĖL JŪS PRIVALOTE IMTIS VEIKSMŲ?

KAS PASIKEITĖ IŠPLĖSTNIUOSE SAUGOS
DUOMENŲ LAPUOSE?

Pasirūpinkite, kad jūs ir kiti jūsų bendrovės
darbuotojai suprastų ir taikytų išplėstiniais
saugos duomenų lapais pagrįstas priemones. Jei
tai padaryti sudėtinga, paprašykite savo
darbdavių surengti mokymus. Ši prievolė
nustatyta darbuotojų apsaugos įstatyme.

Išplėstinių saugos duomenų lapų prieduose
pateikiamas priedas su poveikio scenarijais.
Poveikio scenarijuose numatyti praktiniai
patarimai apie saugias cheminių medžiagų
naudojimo sąlygas, įskaitant būtinas rizikos
valdymo ir atliekų tvarkymo priemones. Ši
informacija pagrįsta cheminės saugos
vertinimu, atliktu pagal REACH reglamentą ir
apimančiu visus cheminės medžiagos gyvavimo
cikle pasitaikančius naudojimo būdus.

Tai svarbu jūsų sveikatai. Jei jūsų bendrovė
nesilaiko REACH reglamento reikalavimų, tai
jums gali turėti didelį poveikį, nes chemines
medžiagas galite naudoti nesaugiai.
KĄ GALITE PADARYTI?
Su šiuo lankstinuku supažindinkite savo
darbdavius, kad jie žinotų, ką reikia daryti
gavus išplėstinius saugos duomenų lapus.
Kadangi jūsų darbas bendrovėje neatsiejamas
nuo cheminių medžiagų, galite tinkamai padėti
savo darbdaviui vykdyti jiems teisės aktuose
keliamas prievoles.

KUO ŠIOS NAUJOS TAISYKLĖS BUS JUMS
NAUDINGOS?
Naujos taisyklės padės apsaugoti jūsų sveikatą
ir aplinką. Papildomą poveikio scenarijuose
pateiktą informaciją galima panaudoti stiprinant
saugų cheminių medžiagų naudojimą, mažinant
pavojingų cheminių medžiagų poveikį ir
išvengiant profesinių ligų. Naujos REACH
reglamente nustatytos taisyklės papildo
galiojančius sveikatos ir saugos teisės aktus.
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KOKIŲ VEIKSMŲ JŪSŲ BENDROVĖ
PRIVALO IMTIS?

KOKIOS YRA PENKIOS JŪSŲ BENDROVEI
PRIEINAMOS PASIRINKIMO GALIMYBĖS?

Jūsų bendrovei gavus išplėstinį saugos
duomenų lapą, jūsų darbdavys turi atlikti keletą
veiksmų. Jūsų bendrovėje už saugą atsakingas
vadovas privalo juos žinoti.

1 pasirinkimo galimybė: paprašykite
tiekėjo įtraukti jūsų cheminės medžiagos
naudojimo būdą į tiekėjo saugos duomenų
lapą.
Tiekėjai jūsų bendrovei turi pateikti peržiūrėtą
jūsų naudojimo būdui skirtą poveikio scenarijų.
Jūsų darbdavys privalo tiekėjams suteikti
pakankamą informaciją apie jūsų naudojimo
būdus ir naudojimo sąlygas, kad šie galėtų
atlikti vertinimą.

1 žingsnis: patikrinkite, ar jūsų bendrovėje
pasirinkti cheminės medžiagos naudojimo
būdai yra aptarti saugos duomenų lapo 1.2
skirsnyje ir poveikio scenarijuje.
2 žingsnis: jei šie naudojimo būdai yra
aprašyti, turite palyginti poveikio scenarijuje
aprašytas saugaus naudojimo sąlygas su
realiomis naudojimo sąlygomis jūsų bendrovėje.
Jei 1 ar 2 žingsnyje nustatoma neatitikimų,
jūsų bendrovė privalo imtis veiksmų ir
pasirinkti vieną iš pateiktų penkių
galimybių.

2 pasirinkimo galimybė: pritaikykite jūsų
bendrovės veiklą prie poveikio scenarijuose
aprašomų naudojimo sąlygų, būtent:
•

įgyvendindami nustatytas saugaus
naudojimo sąlygas;

•

pritaikydami savo produkto sudėtį ar
konstrukciją;

KUR RASTI IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS
IR PAGALBOS?

•

rekomenduodami savo klientams atitinkamas
saugaus naudojimo sąlygas.

ETUC rengia šiuos specialius REACH interneto
svetainės puslapius: http://www.etuc.org/r/830

3 pasirinkimo galimybė: ieškokite kito
tiekėjo,
galinčio pateikti poveikio scenarijų, taikomą
jūsų naudojimo būdui, ir saugaus naudojimo
sąlygas.

ECHA teikia rekomendacijas, IT priemones ir
vadovus: http://echa.europa.eu/downstream, taip
pat duomenis apie visas įregistruotas chemines
medžiagas: http://echa.europa.eu/registeredsubstances
Nacionalinės REACH pagalbos tarnybos teikia
praktinius patarimus įvairiomis kalbomis:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
ES-OSHA teikia informaciją apie rizikos, susijusios
su pavojingų cheminių medžiagų naudojimu darbo
vietoje, valdymą:
https://osha.europa.eu/lt/topics/ds
ES finansuojamame paramos pakeitimui portale
teikiama informacija apie alternatyvias chemines
medžiagas ir technologijas: http://subsport.eu

4 pasirinkimo galimybė: ieškokite
alternatyvaus techninio sprendimo
ir nebenaudokite konkrečios cheminės
medžiagos.
5 pasirinkimo galimybė: atlikite cheminės
saugos vertinimą.
Pirmiausia patikrinkite, ar taikoma išimtis. Jei
ne, jūsų bendrovė privalo parengti savo
cheminės saugos ataskaitą dėl saugaus
naudojimo būdų ir sąlygų. Bendrovė privalo
nuolat atnaujinti cheminės saugos ataskaitą ir
nacionalinėms institucijoms pareikalavus
pateikti ją patikrai.

