
APOLLO 
იანიტიული აქსესუარები შპს
COSHH ცნობიერების

GEORGIA

1. ყოველთვის წაიკითხეთ, გაიგე და დაიცავით
    ინსტრუქცია ლეიბლზე გამოყენებამდე ნებისმიერი   
    ქიმიური.

2. ყოველთვის იყენებთ P.P.E - დაიცვას საკუთარი 
    თავი.

3. ყოველთვის ამოიღონ ქიმიკატები დასუფთავების   
    შემდეგ მათი სამუშაო ადგილები.

4. არასდროს დატოვოს უმიზეზებელი ქიმიური.
    კერძოდ, თუ ბავშვებს ხელი მიუწვდებათ.

5. არასოდეს განათავსოთ ქიმიკატები ბოთლი 
    ეტიკეტის ან კონტეინერის გარეშე.

6. ნუ აურიეთ ქიმიკატები - აღარ გააკეთებ მათ 
    ძლიერი.



საერთაშორისო და ევროპის გამაფრთხილებელი ნიშნები
მავნე
შეიძლება გამოიწვიოს შეზღუდული რისკები 
სფეროში ჯანმრთელობის თუ ინჰალაციის 
შემთხვევაში შეღწევა კანის.

გამაღიზიანებელი
შეიძლება გამოიწვიოს ანთება და 
გაღიზიანება შემდეგ როდესაც პირდაპირი 
ან განმეორებითი კონტაქტი, ან 
გახანგრძლივებული კანის ან ინჰალაციური.

ტოქსიკური
ძალიან ტოქსიკურია
შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის 
საფრთხე სერიოზული ან გარდაცვალების 
შემთხვევაშიც კი შეყვანა ან კანის შეღწევა.

კოროზიული
შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობის ან 
განადგურების ცოცხალი ქსოვილების კანის 
კონტაქტის.

აალებადი
უკიდურესად აალებადი
გამოიყენეთ მხოლოდ ცეცხლგამძლე 
ადგილებში. დუღილის წერტილი 35 C 
ან ნაკლები. უკიდურესად აალებადი და 
აირებიანი. ფლეშ წერტილი 0 ° C- ზე

მაღალი აალებადი 
გამოიყენოთ მხოლოდ ფლეიმის 
მტკიცებულებებზე. ფლეშ წერტილი ქვემოთ 
21 გ

აზარტული საშიშროება 
ჯანმრთელობისთვის
შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული და 
ხანგრძლივი ჯანმრთელობის შედეგები 
ხანმოკლე ან გრძელვადიან ექსპოზიციაში.

მავნე გარემოში
ტოქსიკური / ძალიან ტოქსიკური ფორუმი
წყლის ორგანიზმები, შეიძლება გამოიწვიოს
გარემოში გრძელვადიანი გვერდითი 
მოვლენები წყალი.

არ სუნთქვა მტვერი ან აეროზოლი ან ორთქლმა.
მოერიდეთ კანს.
კარგად დაიბანეთ სასმელი, ჭამა ან მოწევა. 
თვალების შეხების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ 
ჩამოიბანეთ წყალი და მიმართეთ სამედიცინო 
დახმარებას.

აცვიათ შესაფერისი დამცავი ტანსაცმელი, 
თვალი, სახე და ხელის დაცვა.
კანთან კონტაქტის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ 
დაიბანეთ წყლით. თვალების შეხების 
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყალი 
და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

აცვიათ შესაფერისი დამცავი ტანსაცმელი, 
თვალი, სახე და ხელის დაცვა.
დაუყოვნებლივ ამოიღონ ყველა 
დაბინძურებული ტანსაცმელი.
კანთან კონტაქტის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ 
დაიბანეთ წყლით. თვალების შეხების 
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაიბანეთ 
(15 წუთი) წყლით და მიმართეთ სამედიცინო 
დახმარებას.

დარწმუნდით, რომ თქვენი კონტეინერები 
ინახება სითბოს და ანთების წყაროს დაშორებით.
არ ვსუნთქავ ორთქლს ან აეროზოლი.
მოქმედებები დაიცვას სტატიკური გამონადენი.

გამოიყენეთ მხოლოდ ღია ცის ქვეშ ან 
კარგად ვენტილირებადი ფართობი. ატარეთ 
რესპირატორული დაცვა.
ატარეთ დამცავი ხელთათმანები, ტანსაცმელი,
თვალის და პირის დაცვა თუ გადაყლაპეს: 
დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო 
რჩევებს და აჩვენე ეს კონტეინერი ან ეტიკეტი. 
არ გამოიწვიოთ ღებინება. თუ კანის (ან 
თმის): ამოიღონ დაუყოვნებლივ ყველა 
დაბინძურებული ტანსაცმელი. ჩამოიბანეთ კანი 
წყლით. თავიდან აცილება გარემო.

კონტროლირებადი ზემოქმედების ბუნებრივი 
გარემო.

“შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები!”
განმსაზღვრელი გზამკვლევისთვის მიმართეთ HSE ვებსაიტს.

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