Utilizaţi produse chimice?
Utilizaţi-le în condiţii de
siguranţă!

FIȘELE CU DATE DE SECURITATE ȘI SCENARIILE DE
EXPUNERE
CE TREBUIE SĂ ȘTIE ȘI SĂ FACĂ LUCRĂTORII

Dacă întreprinderea
dumneavoastră utilizează
substanţe periculoase
înregistrate în cadrul REACH,
este posibil să vedeţi în curând
fişe cu date de securitate extinse.
Aceasta este una din principalele
noutăţi ale REACH, aceea de a vă
permite dumneavoastră şi
celorlalţi lucrători să utilizaţi
aceste substanţe în condiţii de
siguranţă.
CE ADUC NOU FIȘELE CU DATE DE
SECURITATE EXTINSE?
Fișele cu date de securitate extinse cuprind o
anexă cu scenarii de expunere. Scenariile de
expunere conţin recomandări practice
referitoare la condiţiile în care substanţele
chimice pot fi utilizate în siguranţă, incluzând
măsurile necesare de gestionare a riscurilor şi a
deşeurilor. Aceste informaţii provin din
evaluarea securităţii chimice care a fost
efectuată în cadrul REACH pentru toate
utilizările din ciclul de viaţă al substanţei.

DE CE TREBUIE SĂ LUAŢI MĂSURI?
Este important pentru sănătatea
dumneavoastră. Dacă întreprinderea unde
lucraţi nu respectă Regulamentul REACH, acest
lucru poate avea un impact considerabil asupra
dumneavoastră întrucât s-ar putea să nu
utilizaţi produsele chimice în condiţii de
siguranţă.
CE PUTEȚI FACE?
Arătați această broșură angajatorilor
dumneavoastră pentru a vă asigura că ştiu ce
trebuie să facă la primirea de fișe cu date de
securitate extinse. Întrucât dumneavoastră
sunteți expuşi produselor chimice în cadrul
întreprinderii, vă aflați într-o poziție potrivită
pentru a vă ajuta angajatorul să-și
îndeplinească îndatoririle legale.
Asiguraţi-vă că dumneavoastră şi ceilalţi
lucrători din întreprindere înţeleg şi aplică
măsurile bazate pe fișele cu date de securitate
extinse. Dacă aveţi dificultăţi în acest sens,
solicitați-le angajatorilor să vă ofere instruire.
Aceasta este o obligaţie în temeiul legii privind
protecţia lucrătorilor.

CE AVANTAJE VĂ ADUC NOILE NORME?
Noile reguli vă vor ajuta să vă protejați
sănătatea şi mediul. Informaţiile suplimentare
din scenariile de expunere pot fi folosite pentru
a spori utilizarea în condiții de siguranţă a
produselor chimice, pentru a reduce expunerea
la produse chimice periculoase şi a evita bolile
profesionale. Noile norme introduse de REACH
vin în completarea legislaţiei existente în
materie de sănătate şi de siguranță.
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CE TREBUIE SĂ FACĂ ÎNTREPRINDEREA
DUMNEAVOASTRĂ?

CARE SUNT CELE CINCI OPŢIUNI ALE
ÎNTREPRINDERII DUMNEAVOASTRĂ?

Când întreprinderea dumneavoastră primește o
fişă cu date de securitate extinsă, angajatorul
trebuie să ia câteva măsuri. Asigurați-vă că
responsabilul cu siguranța cunoaște aceste
informații.

Opţiunea 1: să cereți furnizorului să
includă utilizarea dumneavoastră în fişa sa
cu date de securitate
Furnizorii trebuie să ofere întreprinderii
dumneavoastră un scenariu revizuit de
expunere pentru respectiva utilizare.
Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia
furnizorilor suficiente informaţii privind utilizările
dumneavoastră şi condiţiile disponibile de
utilizare în siguranţă pentru a le permite să facă
evaluarea.

Etapa 1: Verificaţi dacă utilizările produsului
chimic de către întreprinderea dumneavoastră
sunt reglementate în secţiunea 1.2 din fișa cu
date de securitate şi în scenariul de expunere.
Etapa a 2-a: Dacă utilizările dumneavoastră
sunt reglementate, comparaţi condiţiile de
utilizare în siguranţă descrise în scenariile de
expunere cu condiţiile reale de utilizare din
întreprinderea dumneavoastră.
Dacă există o neconcordanţă în primele 2
etape, întreprinderea dumneavoastră
trebuie să ia măsuri, alegând una din cele
cinci opţiuni.
UNDE POT GĂSI INFORMAȚII ȘI
ASISTENȚĂ SUPLIMENTARĂ?
ETUC oferă pagini internet dedicate
Regulamentului REACH:
http://www.etuc.org/r/830
ECHA furnizează ghiduri, instrumente informatice
şi manuale: http://echa.europa.eu/downstream,
precum și informații privind toate substanțele
înregistrate: http://echa.europa.eu/registeredsubstances
Birourile naţionale de asistenţă tehnică REACH
oferă recomandări practice în limbile locale:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA oferă informaţii despre gestionarea
riscurile asociate cu utilizarea de substanţe
periculoase la locul de muncă:
http://osha.europa.eu/topics/ds
Finanțat de UE, portalul „Substitution Support”
(„Asistență pentru Substituție”) este o sursă de
informații privind substanțele și tehnologiile
alternative: http://subsport.eu

Opţiunea 2: să adaptaţi activitatea
întreprinderii dumneavoastră la condiţiile de
utilizare descrise în scenariile de expunere, şi
anume:
•

aplicând condițiile de utilizare în siguranţă
prevăzute,

•

adaptând compoziţia/designul produsului
dumneavoastră şi

•

recomandând condiţiile respective de
utilizare în siguranţă clienţilor
dumneavoastră.

Opţiunea 3: să căutaţi un alt furnizor,
care vă poate oferi un scenariu de expunere
care să vă acopere utilizarea și condițiile de
utilizare în siguranță.
Opţiunea 4: să căutați o soluție tehnică
alternativă
și să opriți utilizarea substanței în cauză.
Opţiunea 5: să efectuați o evaluare a
securităţii chimice.
Mai întâi, verificați dacă se aplică o derogare.
Dacă nu, întreprinderea dumneavoastră trebuie
să întocmească propriul raport de securitate
chimică pentru utilizări şi condiţiile de utilizare
în siguranţă. Raportul trebuie actualizat şi pus
la dispoziția autorităţilor naţionale pentru
inspecţii, la cerere.

