УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ PIRIGRAIN 50, XT
1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОБРОБКИ
Перед використанням пестициду «ПІРІГРЕН 50, ХТ» оператор системи обробки зерна для
боротьби з шкідниками обов’язково повинен:
ознайомитися з технічною специфікацією, етикеткою і паспортом безпеки
продукту,
ознайомитися з інструкцією з експлуатації обладнання, що використовується для
проведення обробки (дезінсекції),
ознайомитися з цим документом та постійно звертатися до нього в подальшому у
разі виникнення питань в процесі роботи,
бути ознайомленим з вимогами викладеними у текстах таких документів:
* Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
* Вимоги ДБН в.2.2-7-98
* Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування
пестицидів у народному господарстві»
* ДСП 8.8.1.2.001-98
пройти практичне навчання із застосування інсектициду «Пірігрен 50, ХТ» та
використання відповідного обладнання під керівництвом представника постачальника
(компанія SOJAM Україна ТОВ та/або акредитованої організації),
отримати сертифікат про успішне проходження навчання від компанії «Сожам
Україна», ТОВ або Посвідчення - Допуск до роботи з пестицидами і агрохімікатами.
Інформація на етикетці
впевніться, що препарат має дозвіл (реєстраційне посвідчення) на реалізацію на
українському ринку для відповідного використання (підходить для обробки
запланованого виду зерна та ефективний для боротьби із певними різновидами
шкідників),
оберіть дозу застосування препарату і умови його використання (обмеження,
частота використання…),
вивчіть точний склад і принцип дії препарату,
забезпечте контроль за умовами транспортування і зберігання препарату на
підприємстві,
ознайомтеся зі спеціалізованими знаками (піктограми небезпеки, попередження
про ризики, настанови про заходи безпеки при роботі з препаратом «ПІРІГРЕН 50, ХТ»),
використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту,
вивчіть заходи надання першої медичної допомоги у разі непередбачуваних
обставин (аварії, нещасного випадку, поломки),
дотримуйтеся умов утилізації порожньої тари з препарату.
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Як правильно читати етикетку?
Торгова назва

Зареєстроване
використання
та дози
Піктограми
небезпеки

Застереження про
ризики, засоби
захисту,
попереджувальні
поради

Вид
препарату

Діюча
речовина і
концентраці
я

Умови
обробки

Номер
реєстрації для
реалізації на
ринку

РИЗИК = НЕБЕЗПЕКА x ЕКСПОЗИЦІЯ (КОНТАКТ)
Ризик – це сукупність факторів небезпеки хімічної речовини, умов її використання та
експозиції (тривалості контакту).
Небезпека = ідентифікується піктограмами та застереженнями щодо ризику препарату.

Експозиція (контакт) = пов'язана із сільськогосподарською діяльністю
(кількість та тривалість обробки) і залежить від вашої поведінки під час
робочого процесу.
Контроль факторів впливу дозволить мінімізувати ризик.
Це правило стосується роботи із усіма хімічними речовинами будь-якого
виду.
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2. ЗАХОДИ КОЛЕКТИВНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ,
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ РОБОТИ НА ЕЛЕВАТОРІ
З метою попередження ризиків, пов’язаних із застосуванням будь-якого хімічного
продукту, потрібно дотримуватися таких правил:
Гігієна
Миття рук
Руки зазнають першочергового контакту і відповідно впливу.
Мийте руки з милом після кожної обробки чи перед перервою в обробці, навіть після
роботи у захисних рукавицях.
Миття тіла
Приймайте душ після кожної обробки.
Забезпечте наявність душу для миття персоналу на підприємстві після відпрацювання
зміни.
Експлуатація робочого одягу
Забруднений одяг може бути джерелом ураження. Робочий одяг повинен регулярно
змінюватися або регулярно пратися і має зберігатися окремо від особистого одягу
працівників.
Не виходьте за межі складу (підприємства) у чи із забрудненим робочим одягом.
Не заходьте у забрудненому робочому одязі до таких приміщень як офіс, столова
підприємства тощо.
Загальні правила
Не вживайте напої, їжу і не паліть на робочому місці і не зберігайте продукти харчування,
напої, медичні препарати чи тютюнові вироби у місцях, де виявлено хімічний ризик.
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- Організаційні заходи (проаналізуйте Ваші виробничі процеси, що потребують
постійної присутності персоналу в зоні контакту з препаратом / обробленим зерном з
метою максимально зменшити / уникнути присутність персоналу в зонах контакту)
- Технологічні заходи (підтримуйте обладнання елеватора в належному технічному
стані з метою скорочення часу обов’язкової присутності персоналу для нагляду за роботою
обладнання в зоні контакту з препаратом / обробленим зерном)
- Засоби індивідуального захисту (забезпечте та вимагайте від персоналу, який
залучається до роботи в зонах контакту з препаратом / обробленим зерном, носіння
засобів індивідуального захисту)
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Організація праці
З метою запобігання ризику під час контакту з препаратом, необхідно забезпечити
належну організацію робочого процесу на всіх етапах:
- Проінформуйте усіх людей, які працюють на ділянці з застосуванням препарату
«ПІРІГРЕН-50, ХТ» звернувши їхню увагу на існуючий хімічний ризик і повідомте їм, що
запах препарату «ПІРІГРЕН-50, ХТ» не несе небезпеки.
- Організуйте роботу змін таким чином, щоб по можливості максимально обмежити час
перебування персоналу у зоні експозиції:
*верхні галереї, всередині складів, завантажувальні люки вагонів тощо,
- Регулярно інформуйте персонал перед прийняттям зміни щодо технології обробки і
обов’язкового носіння засобів індивідуального захисту.
Робочі місця
- Перевантажувальне, транспортувальне та технологічне обладнання елеватора має
підтримуватися в належному технічному стані та регулярно перевірятися з метою
уникнення необхідності постійного перебування персоналу для нагляду за роботою
обладнання.
- Провітрюйте приміщення, в якому проводяться обробки.

Розпилювальне обладнання
- обладнання повинно бути добре доглянуте: здійснення щорічного тестування /
калібровки обладнання, перевірка придатності прокладок, трубок, форсунок і т.д.

3. ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ОПЕРАТОРА: ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) повинні бути доступні для усіх працівників, які у
процесі роботи можуть зазнавати впливу препарату, чи працюють із обробленим зерном.
ЗІЗ повинні бути індивідуальні, відповідного розміру і адаптовані до користувача, чисті і у
доброму стані, їх слід періодично перевіряти і замінювати у разі закінчення терміну
придатності чи у разі пошкодження.
4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА
У випадку отруєння хімічною речовиною важливо діяти швидко і у жодному разі не
залишати потерпілого на одинці.
У разі вдихання: перемістити уражену особу на свіже повітря і забезпечити йому повний
спокій в зручному для дихання положенні.
У разі потрапляння на шкіру: негайно зняти увесь забруднений одяг і промити шкіру
великою кількістю води і мила.
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У разу контакту з очима: негайно ретельно промити очі великою кількістю води або
очним розчином протягом не менше 10 хвилин. Якщо потерпіла особа носить контактні
лінзи, їх потрібно зняти, якщо є можливість зробити це безпечно, і продовжити
промивання.
У разі проковтування: прополоскати ротову порожнину водою (тільки якщо людина
знаходиться в свідомості). НЕ ВИКЛИКАТИ БЛЮВОТУ.
Основні симптоми і гострі наслідки у випадку отруєння:
Симптоми проявляються у вигляді головного болю, ознобу, запаморочення, втоми,
м'язової слабкості, а в екстренних випадках - втрата свідомості.
У загальному, якщо є підозра отруєння чи проявляються відповідні симптоми, завжди
звертайтеся до лікаря (якщо це можливо, покажіть йому етикетку препарату).
Антидот: атропіну сульфат (під медичним наглядом).
5. ВИКОРИСТАННЯ ІНСЕКТИЦИДУ ПІРІГРЕН 50, XT
Пам’ятка щодо класифікації препарату :
Містить легкі фракції нафти, гідроочищені C11-C14, n-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2 %
ароматичні.
H304 Може бути смертельним при ковтанні і попаданні в дихальні шляхи.
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H410 Дуже токсичний для водних організмів з довготривалим негативним ефектом.
Для осіб, присутніх на ділянці, де здійснюється небулізація (розпилення), обов’язкова
наявність ЗІЗ:
- Комбінезон категорії 3 типу 6 (норма EN 13034)
- Маска типу A2P3
- Нітрилові водонепроникні рукавички одноразового використання категорії 3 (норма
EN 374) Довжина ≥ 240 мм і товщина = 0.28 мм.
- Взуття для захисту від впливу хімічних речовин
Для осіб, які виконують роботи неподалік оброблених зернових насипів чи близько до
навантажувально-розвантажувального обладнання:
- Захисний одяг « класичного » типу (робочий одяг)
- Рукавиці для вантажно-розвантажувальних робіт
- Взуття для захисту від впливу хімічних речовин
- Маска типу A2P3
Під час навантаження та / чи розвантаження каністр з інсектицидом «ПІРІГРЕН 50, ХТ»:
- Комбінезон категорії 3 типу 6 (норма EN 13034)
- Взуття для захисту від впливу хімічних речовин
- Нітрилові водонепроникні рукавички одноразового використання категорії 3 (норма
EN 374) Довжина ≥ 240 мм і товщина = 0.28 мм.
- Захисні окуляри категорії 3 (норма EN 166 - для захисту від бризків рідини і крапель)
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6. РЕКОМЕНДАЦІЇ
Не переливайте препарат коли тара майже порожня. Щоб використати залишки
препарату, нахиліть ємність і підкладіть тримач.
Використовуйте оптимальні дози препарату.
Перевіряйте розпилювальне обладнання не менше одного разу на рік.
Процедура заміни каністри чи порожнього контейнера:
-

Обов’язкові ЗІЗ:

комбінезон категорії 3 типу 6 (норма EN 13034) + нітрилові рукавички + захисні окуляри
категорії 3 (норма EN 166 – для захисту від бризків рідини і крапель) + взуття для захисту
від впливу хімічних речовин
Підготуйте тканину.
1. Вимкніть розпилювач.
2. Вийміть патрубок зворотного циклу.
3. Відкрутіть кришку каністри, під’єднаної до розпилювача TENOR чи MAJOR.
4. Вийміть аспіраційну трубку з фільтром з каністри і акуратно протріть її тканиною, щоб
уникнути виливу інсектициду.
5. Помістіть аспіраційну трубку з фільтром в повну каністру і закрутіть кришку.
6. Запустіть розпилювач знову (зверніть увагу на час, необхідний для заповнення
вертикальної колони (стояку), при повторному запуску).
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