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Informavimas apie pavojingas medþiagas
Be to, darbdaviai taip pat turi uþtikrinti, kad darbuotojai bûtø informuoti apie ávykusius aplinkybiø pasikeitimus.
Darbdaviai turi registruoti darbuotojus, kuriø sveikatai rizikà gali kelti
kancerogenai ir mutagenai (4 ) arba kai kurie biologiniai veiksniai (5 ) bei
kaupti informacijà apie keliamà rizikà ir darbuotojø sveikatos prieþiûrà.
Darbuotojai turi turëti teisæ susipaþinti su savo asmeniniais duomenimis.
Ðias teisës aktø nuostatas reikia perkelti á nacionalinæ teisæ. Valstybëms
narëms suteikiama teisë átraukti papildomas arba grieþtesnes nuostatas dël darbuotojø apsaugos, kadangi atitinkamose direktyvose pateikiami minimalûs reikalavimai.
Bûsimoji ES cheminiø medþiagø registravimo, vertinimo ir autorizavimo
sistema REACH siekia didinti atitinkamos informacijos apie cheminiø
medþiagø savybes, jø keliamà rizikà aplinkai bei þmogaus sveikatai, tikslinæ
paskirtá ir rizikos maþinimo priemones prieinamumà.
Todël pirmiausiai rekomenduojama iðsiaiðkinti, kokie yra taikomi konkretûs nacionalinës teisës aktø reikalavimai dël pavojingø medþiagø
naudojimo darbo vietose.
Danijos darbo aplinkos tarnybos kortelës, Danija

Áþanga
Europos saugos ir sveikatos darbe agentûra leidþia serijà informaciniø
biuleteniø, kuriuose pateikiama su darbuotojø sauga ir sveikata susijusi
informacija apie pavojingas medþiagas. Leidiniai skirti 2003 m. Europos
saugos ir sveikatos darbe savaitei. Efektyvus informavimas apie darbo
vietose esanèias rizikas darbuotojø sveikatai ir ðiø rizikø valdymà yra
bendras darbdaviø, darbuotojø ir jø atstovø uþdavinys. Ðiame informaciniame biuletenyje aptariami pagrindiniai klausimai, svarbûs siekiant
sëkmingo bendradarbiavimo.

Teisës aktai
ES teisës aktai, reguliuojantys cheminiø medþiagø klasifikavimà ir þymëjimà (1 ) nustato cheminiø medþiagø gamintojø prievoles. Juose nurodyta, kokia svarbi informacija (2 ) standartiniu bûdu turi bûti pateikiama
vartotojui saugos etiketëse, pavojingumo simboliuose ir saugos duomenø lapuose.
Direktyva, susijusi su cheminiais veiksniais (3 ), numato, kad darbdaviai
turi gauti papildomà informacijà, reikalingà rizikos vertinimui ið tiekëjø
arba kitø esamø ðaltiniø. Darbdaviai taip pat turi uþtikrinti, kad darbuotojai ir/arba jø atstovai bûtø informuoti ir apmokyti apie:
Naudojamø cheminiø medþiagø kenksmingas savybes,
Keliamos rizikos sveikatai, dirbant su tokiomis medþiagomis lygá,
rûðá, trukmæ ir aplinkybes,
Tinkamas priemones, naudojamas siekiant apsisaugoti paèiam ir
apsaugoti kitus darbuotojus darbo vietose,
Jau taikytø rizikos valdymo procedûrø arba rizikos valdymo procedûrø, kurios bus taikomos ateityje, poveiká,
Atitinkamas kenksmingø cheminiø medþiagø profesines ribines vertes darbo aplinkos ore arba biologines ribines vertes,
Kur galima, bûtø susipaþinæ su visø jau atliktø sveikatos prieþiûros ir
poveikio vertinimø iðvadomis.
( 1)

Cheminiø medþiagø þymëjimas
Jeigu cheminë medþiaga ar produktas priskiriami prie pavojingø, gamintojas arba importuotojas turi paþenklinti ðià medþiagà ar produktà pavojingumà þyminèia etikete, kurioje pateikiama maþiausiai tokia informacija:
Medþiagos arba produkto pavadinimas arba prekinis þenklas bei asmens, atsakingo uþ ðios medþiagos ar produkto pateikimà á rinkà,
pavardë ir adresas;
Pavojingø sudedamøjø daliø/turinio pavadinimai, dël kuriø medþiaga
ar produktas klasifikuojami kaip pavojingi;
ES medþiagø registro numeris, pavyzdþiui, EINECS (6 ) arba ELINCS
(7 ) numeris;
Standartinës pavojingumo nuorodos, pavojaus simboliai (8 ), rizikos
nuorodos (R-frazës(9 )) ir saugos nuorodos (S-frazës (10 )).
Pavojingumo, rizikos (R) frazës ir saugos (S) frazës nurodo medþiagos
pavojingumà ir reikiamas saugos priemones. R ir S frazës yra numatytos
Europos Bendrijø direktyvose (11 ). Jos naudojamos pavojingø medþiagø
þymëjimui ir saugos duomenø lapuose, siekiant perspëti ir pateikti rekomendacijas dël pavojingø medþiagø bei preparatø naudojimo. Rizikos
frazës yra standartizuotas perspëjimas apie potencialø produkto kenksmingumà sveikatai ir saugai, já áprastai naudojant ar su juo dirbant, pvz.,
R21 “Kenksminga susilietus su oda”. Saugos frazës ir jø deriniai nusako
prevencines priemones, kuriø reikia imtis, pvz., S15 “Laikyti atokiau nuo
ðilumos ðaltiniø”.
Naudojimui darbo vietose saugos duomenø lapuose reikia pateikti iðsamià ir standartizuotà papildomà informacijà apie keliamà rizikà sveikatai, produkto sudëtá, tinkamas apsaugos priemones bei asmenines apsaugines priemones.

Pvz., 1967 m. birþelio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEC su vëlesniais pataisymais, kurioje iðdëstyti reikalavimai dël pavojingø medþiagø testavimo, klasifikavimo, pakavimo ir þymëjimo;
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EC dël pavojingø preparatø klasifikavimo, pakavimo ir þymëjimo bei adaptavimo pagal techninæ paþangà.
(2)
1991 m. geguþës 5 d. Komisijos direktyva 91/155/EEC su vëlesniais pataisymais, apibrëþianti ir nustatanti detalius reikalavimus specifinës informacijos, susijusios su pavojingais preparatais,
sistemai (saugos duomenø lapai).
(3)
1998 m. balandþio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EC dël darbuotojø sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminëmis medþiagomis darbe.
(4)
1990 m. birþelio 28 d. Tarybos direktyva 90/394/EEC dël darbuotojø apsaugos rizikos, susijusios su kancerogenø poveikiu darbe ir jos pataisymai.
(5)
2000 m. rugsëjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EC dël darbuotojø apsaugos nuo biologiniø veiksniø poveikio darbe.
(6)
Europos esamø komerciniø cheminiø medþiagø sàraðas (EINECS); inventorius, kuriame yra 100 195 medþiagos, þr. http://ecb.jrc.it/new-chemicals/
(7)
Europos naujø cheminiø medþiagø sàraðas, þr. http://ecb.jrc.it/new-chemicals/
(8)
http://ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/symbols/index.htm
(9)
http://ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/riskphrs/index.htm
(10)
http://ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/sftyphrs/index.htm
(11)
2001 m. rugpjûèio 6 d. Komisijos direktyva 2001/59/EC, 28-àjá kartà derinama pagal techninæ paþangà; Tarybos direktyva 67/548/EEC.

Saugos duomenø lapai (SDL)

Tolimesnë informacija

Cheminiø medþiagø gamintojai ir tiekëjai turi pateikti profesionaliems
vartotojams saugos duomenø lapus (12 ), kuriuose yra informacija apie
medþiagos savybes, kenksmingumà sveikatai ir aplinkai, remiantis fizikinëmis bei cheminëmis savybëmis, saugojimà, naudojimà, transportavimà ir perdirbimà, rekomendacijas dël darbuotojø apsaugos, prieðgaisrinës saugos priemones bei priemones, kuriø reikia imtis ávykus nelaimingam atsitikimui, ir jei reikia, pirmàjà medicininæ pagalbà. Pagrindinis
saugos duomenø lapø tikslas yra ágalinti darbdavius nustatyti, ar jø darbo vietose yra pavojingø cheminiø medþiagø bei ávertinti, ar naudojant
ðias chemines medþiagas darbuotojø sveikatai ir saugai bei aplinkai kyla
kokia nors rizika. Darbuotojai arba jø atstovai turi turëti teisæ susipaþinti
su saugos duomenø lapais.
Saugos duomenø lapuose esanti informacija gali bûti naudojama kaip
pradinë informacija, nustatant pavojingø veiksniø keliamà rizikà darbuotojø sveikatai bei reikiamas kontrolës priemones. Taèiau gamintojas
gali numatyti ne visas potencialias medþiagos ar produkto naudojimo
sàlygas. Todël saugos duomenø lapuose rekomenduojamas saugos priemones reikia pritaikyti prie konkreèiø sàlygø darbo vietose.

Daugiau sëkmingo informavimo pavyzdþiø ir kitus ðios serijos informacinius lapelius apie pavojingas medþiagas galite rasti adresu http://osha.eu.int/ew2003/. Puslapio informacija nuolat atnaujinama.
Tarptautinë darbo organizacija (TDO) parengë sveikatos ir saugos komitetø instruktavimo modulá keitimosi informacija tarp darbuotojø ir darbdaviø sveikatos ir saugos darbo vietose temomis, áskaitant cheminius
pavojus darbo vietose. Ðá modulá nemokamai galite rasti adresu:
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/com/comain.htm/.

Kiti informacijos ðaltiniai
Kai kuriems produktams, pvz., medikamentams (pvz., citostatiniams
vaistams) arba kosmetikos produktams (pvz., kirpykloms skirti produktai) tiekëjai neturi pateikti saugos duomenø lapø.
Kai kuriais atvejais vien tik saugos duomenø lapø nepakanka, tuomet
reikia papildomos informacijos. Siekiant surinkti informacijà, reikalingà
rizikos vertinimui ir prevenciniø veiksmø vykdymui, reikia:
Pasinaudoti kitais ðaltiniais (techniniais dokumentais, naudojimo instrukcijomis, techniniais ir moksliniais informaciniais dokumentais bei
þurnalais);
Praðyti informacijos ið gamintojø ir tiekëjø;
Pasitarti su prevencinëmis tarnybomis;
Kreiptis patarimo á profesines organizacijas (ðakines organizacijas,
pramonës rûmus, profesines sàjungas, socialinës apsaugos ir kitas
tarnybas);
Susisiekti su valdþios institucijomis.
Biologiniai veiksniai klasifikuojami pagal jø pavojingumà sveikatai. Patartina pasidomëti, kokie yra nacionaliniai teisës aktai, reguliuojantys biologiniø veiksniø keliamà rizikà darbo vietose, kuriuose turi bûti pavojingø
biologiniø veiksniø (mikroorganizmø ir parazitø) klasifikavimo lentelës,
susijusios su rizikos lygmeniu, t.y. rizikos vertinimo ir naudotinø prevenciniø priemoniø, dirbant su ðiomis medþiagomis, pagrindas.

Naudingø informavimo sistemø pavyzdþiai
Interaktyvi interneto svetainë „COSHH essentials“ (13 ), kurià parengë
Jungtinës Karalystës sveikatos ir saugos valdyba, skirta teikti nesudëtingas rekomendacijas smulkioms ámonëms, kuriomis jos gali pasinaudoti,
ávertindamos ir kontroliuodamos pavojingas medþiagas darbo vietose.
Gestis-medþiagø duomenø bazëje (14 ), skirtoje Vokietijos draudimo nuo
nelaimingø atsitikimø ir prevencijos institucijoms, pateikiama informacija maþdaug apie 7 000 medþiagø. Ði sistema yra susieta su keliamos
rizikos duomenø baze (DOK-MEGA) (15 ) ir saugos duomenø lapø duomenø baze (ISI) (16 ) bei turi nuorodas á 200 gamintojø parengtus daugiau nei 410 000 saugos duomenø lapø. Jà taip pat papildo daugiau nei
4 000 dulkiø, pasitaikanèiø daugelyje pramonës sektoriø, degimo ir sprogimo savybiø duomenø bazë (Gestis-Dusts-Ex) (17 ).
Tarptautinëse cheminës saugos kortelëse (ICSC) (18 ), kurias kartu parengë trys tarptautinës organizacijos – Jungtiniø tautø aplinkosaugos
programa (JTAP), Tarptautinë darbo organizacija (TDO) ir Pasaulinë sveikatos organizacija (PSO), bendradarbiaujant su Europos Bendrijø Komisija, pateikiama informacija apie daugiau nei 1 200 medþiagø. ICSC
kortelëse apibendrinta esminë sveikatos ir saugos informacija apie chemines medþiagas darbuotojams ir darbdaviams, jas naudojant darbo
vietos lygmenyje. Kortelës rengiamos keletu kalbø.

Klausimø sàraðas darbuotojams
Ar þinote:
Kokie yra jûsø darbdavio atlikto rizikos vertinimo
rezultatai?
Kokiø kenksmingø veiksniø esate veikiami?
Kaip galite bûti paveikti?
Kà turite daryti dël savo paèiø ir kitø darbuotojø
saugumo (pvz., kaip reikëtø kontroliuoti rizikà)?
Kaip patikrinti ir nustatyti, kad atsirado problemø
ir kam apie tai praneðti?
Kokie yra rizikos monitoringo arba sveikatos
prieþiûros rezultatai?
Kokiø prevencijos priemoniø reikia imtis, atliekant
prieþiûros darbus?
Kokios yra pirmosios medicininës pagalbos priemonës
ir kaip elgtis, ávykus avarijai?

Klausimø sàraðas apie gerà darbdavio
ir darbuotojø bendradarbiavimà
Ar parengtas kiekvienoje darbo vietoje naudojamø
pavojingø medþiagø sàraðas?
Ar kiekvienai naudojamai pavojingai medþiagai yra
parengtas saugos duomenø lapas?
Ar informacija ið saugos duomenø lapø panaudota
darbo instrukcijose, kuriose pateikiama praktinë
informacija kaip elgtis su cheminëmis medþiagomis
kasdieniame darbe?
Ar kiekviena talpa, kurioje laikoma pavojinga medþiaga (pvz., cisternos, buteliai, saugojimo talpyklos) tinkamai paþymëtos etiketëmis, kuriose
nurodyta laikoma medþiaga ir tinkami perspëjimai
dël jos fiziniø pavojø (pvz., sprogimo pavojus)
ir kenksmingumas sveikatai?
Ar atliktas rizikos vertinimas ir pateikta informacija apie jo rezultatus?
Ar nuolat teiraujamasi darbuotojø apie potencialias sveikatos ir saugos problemas?
Ar darbuotojams suteikiama visa reikiama informacija, mokymas ir instruktavimas apie jø darbo
vietose esanèias pavojingas medþiagas, áskaitant
atsargumo priemones, kuriø jie turëtø laikytis,
siekdami apsaugoti savo paèiø ir kitø darbuotojø
sveikatà?
Ar visi darbuotojai þino:
Kaip pilnai ir tinkamai naudotis visomis suteikiamomis kontrolës priemonëmis?
Kà informuoti apie problemas ir defektus, susijusius su kontrolës priemonëmis?
Kà jiems daryti, ávykus nelaimingam atsitikimui, incidentui arba avarijai, susijusiai su
pavojingomis medþiagomis?

(12)

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/sds/sdsdir.htm
www.coshh-essentials.org.uk
http://hvbg.de/bia/gestis-database
(15)
http://www.hvbg.de/d/bia/fac/mega/megae.htm
(16)
http://www.hvbg.de/d/bia/fac/ISI/isi.htm
(17)
http://www.hvbg.de/d/bia/fac/expl/exple.htm
(18)
http://www/ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/
(13)

(14)
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