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Ծանուցման տեսակը: Առաջարկների հրավեր

COSHH իրազեկման
ARMENIA

1. Միշտ կարդալ, հասկանալ եւ հետեւել  
    պիտակի վրա հրահանգներ օգտագործելուց   
    առաջ ցանկացած քիմիական նյութ.

2. Միշտ օգտագործեք P.P.E- ին պաշտպանելու 
    համար:

3. Միշտ քիմիական նյութեր հեռացնել մաքրում 
    հետո իրենց աշխատանքը:

4. Երբեք չպիտի անտարբեր մնան քիմիական  
    նյութից: Մասնավորապես, եթե երեխաները 
    ունենան հասանելիություն:

5. Երբեք քիմիական նյութեր տեղադրել շիշ 
    առանց պիտակի կամ կոնտեյների:

6. Մի խառնեք քիմիական նյութեր, այլեւս դրանք 
    չեք անի ուժեղ.



Միջազգային եւ եվրոպական նշանների նշանները
ՎՆԱՍԱԿԱՐ
Հնարավոր է, որ այդ ոլորտում կարողանան 
սահմանափակ ռիսկեր առողջությունը, 
եթե ներշնչված է կամ, եթե մաշկի 
ներթափանցումը:
նյարդայնացնում
Այնուհետեւ կարող է բորբոքում եւ գրգռում 
առաջացնել երբ ուղղակի կամ կրկնվող 
շփման դեպքում կամ, երկարաձգվելով 
մաշկի կամ ներշնչված:

ԹՈՒՆԱՎՈՐ
ՇԱՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆ
Հնարավոր է, որ առողջական վտանգ կա
լուրջ կամ նույնիսկ մահ, եթե ներշնչվեն
ներծծվում կամ մաշկի ներթափանցմամբ:

ԿՈՐՈԶԻՎ
Հնարավոր է այրվածքներ կամ մաշկի 
շփման վրա ապրող հյուսվածքների 
ոչնչացում:

ՕԴԱՓՈԽԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
Չափազանց դյուրավառ
Օգտագործեք միայն հրդեհաշունչ 
տարածքներում:
Եռման կետ 35 C կամ պակաս:
Չափազանց դյուրավառ եւ գազային:
Ֆլեշ կետ 0 ° C- ից ցածր
Բարձր դյուրավառ
օգտագործեք միայն բոցավառված 
տարածքներում:
Ֆլեշ կետ 21 ցենտից ցածր

ՎՆԱՍՎԱԾ ՎՆԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
Կարող է հանգեցնել երկարատեւ եւ 
երկարատեւ ազդեցության լուրջ եւ 
երկարատեւ ազդեցության:

Շատ վնասակար է շրջակա 
միջավայրին
Թունավոր / շատ թունավոր ջրային 
օրգանիզմներ, կարող են առաջացնել
շրջակա միջավայրում երկարատեւ 
բացասական ազդեցությունները ջուր:

Մի շնչեք փոշին կամ սփրեյը կամ 
գոլորշիները: Խուսափեք մաշկի հետ 
շփվելուց: Լվանալուց առաջ խմեք, ուտում 
կամ ծխելը: Աչքերի հետ շփման դեպքում 
անմիջապես լվանալ շատ ջրով եւ դիմել 
բժշկական խորհրդատվություն:

Հագեք համապատասխան պաշտպանիչ 
հագուստ, աչք, դեմք եւ ձեռքի 
պաշտպանություն: Մաշկի հետ շփման 
դեպքում անմիջապես լվացեք շատ ջրով: 
Աչքերի հետ շփման դեպքում անմիջապես 
լվանալ շատ ջրով եւ դիմել բժշկական 
խորհրդատվություն:

Հագեք համապատասխան պաշտպանիչ 
հագուստ, աչք, դեմք եւ ձեռքի 
պաշտպանություն: Անմիջապես հեռացեք 
բոլոր աղտոտված հագուստները: Մաշկի 
հետ շփման դեպքում անմիջապես լվացեք 
շատ ջրով: Աչքերի հետ շփման դեպքում 
անմիջապես (15 րոպե) լվանալ ջրով եւ դիմել 
բժշկական խորհրդատվություն:

Համոզվեք, որ ձեր բեռնարկղերը պահվում 
են հեռու ջերմության եւ բռնկման 
աղբյուրներից: Մի շնչեք գոլորշու կամ լակի:
Գործադրել ձեռնոցներ պաշտպանելու 
համար ստատիկ արտանետումները:

Օգտագործեք միայն բաց երկնքում 
կամ լավ օդափոխվող տարածքում: 
Հագեք շնչառական պաշտպանություն: 
Պաշտպանող ձեռնոցներ, հագուստ, 
աչքի եւ դեմքի պաշտպանություն: Եթե   
լվանում է `անհապաղ դիմել բժշկական 
խորհրդատվություն եւ ցույց տալ այս 
կոնտեյնը կամ պիտակը: Խուսափեք 
փսխում: Եթե   մաշկի վրա (կամ մազերի վրա) 
հեռացնել անմիջապես բոլոր աղտոտված 
հագուստները: Մաշկը լվանալ ջրով: 
Խուսափեք ներսից շրջակա միջավայրը:

Վերահսկվում է բնական միջավայրի 
ազդեցության տակ:

«Կարող է վնաս պատճառել»:
Հստակ ուղեցույցի համար դիմեք ՀԵԲ-ի կայքը:

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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