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 ינפל תיוותה לע תוארוה תכללו ןיבהל ,אורקל דימת .1
.ימיכ רמוח לכ הב שומישה    

.ךמצע לע ןגהל ידכ P.P.E -ב דימת שמתשה .2

.םתדובע עוציב רחאל יוקינ מ םילקימיכ ריסהל דימת .3

 םידליל םא ,טרפב .החגשה אלל םיימיכ ריאשת לא םלועל .4
.השיג שי    

.לכימ וא תיוות אלל קובקב םילקימיכ חינת לא םלועל .5

.קזח רתוי םתוא השעת אל התא - םילקימיכ בברעל אל .6



םייפוריאו םיימואלניב הרהזא ינמיס
קיזמ
 תואירב חטשב םילבגומ םינוכיסל םורגל לולע
.רועה תרידח םא וא הפיאשב םא
ןבצעמ
 שיא רשאכ יוריג זאו תקלד םורגל לולע
 וא ,רועה םע ךשוממ וא ,רזוח וא רישי רשק
.הפיאשב

ליער
דואמ קיסקוט
 וליפא וא יניצר תיתואירב הנכסל םורגל לולע
.רועל רודחל וא עולבל הפיאשב םא תוומ

יביזורוק
 תויח תומקר לש סרהל וא תויווכל םורגל לולע
.רועב עגמ לע

קילד
דואמ קילד
.שא יניסח םירוזאב קר שמתשה
.תוחפ וא C 35 החיתר תדוקנ
.רתויב םיזגו םיקילד
C ° 0 תחתמ קזבה תדוקנ
דואמ קילד
.הבהל החכוה םירוזאב קר שמתשהל
c 21- ל תחתמ קזבה תדוקנ

תואירבב תנכוסמ הנכס
 תורומח תויתואירב תועפשהל םורגל לולע
.חווט תכורא וא הרצק הפישחב תוכשוממו

הביבסל קיזמ
 ,םיימי םימזינגרוא רובע דואמ ליער / ליער
 חווט תוכורא תוילילש תועפשה םורגל לוכי
.םימ הביבסב

.םידא וא םיסיסרת וא קבא םושנל ןיא
.רועה םע עגממ ענמיה
 .ןושיע וא הליכא ,הייתש ינפל בטיה ףוטשל
 םע דימ ףוטשל שי ,םייניעה םע עגמ לש הרקמב
.יאופר ץועיי שקבלו םימ הברה

 לע הנגהו ,םינפ ,ןיע ,םיאתמ ןגמ דוגיב שובלל
 דימ ףוטשל ,רועה םע עגמ לש הרקמב .םיידיה
 שי ,םייניעה םע עגמ לש הרקמב .םימ הברה םע
.יאופר ץועיי שקבלו םימ הברה םע דימ ףוטשל

 לע הנגהו ,םינפ ,ןיע ,םיאתמ ןגמ דוגיב שובלל
.םימהוזמ םידגבה לכ תא ריסהל דימ .םיידיה
 םע דימ ףוטשל ,רועה םע עגמ לש הרקמב
 ,םייניעה םע עגמ לש הרקמב .םימ הברה
 שקבלו םימ םע (תוקד 15 ךשמב) דימ ףוטשל
.יאופר ץועיי

 תורוקממ קחרה תונסחואמ ךלש תולוכמהש אדו
.התצההו םוחה
 .יירפס וא ידא םושנל ןיא
.תויטטס תוקירפ ינפמ ןגהל ידכ לועפל

 ררוואמ רוזאב וא חותפה ריוואב קר שמתשה
.המישנה הנגה שובלל .בטיה
 .םינפו םייניע תנגה ,םידגב ,ןגמ תופפכ שובלל
 לכמה תא גצהו יאופר ץועייל דימ הנפ :עלבנ םא
 וא) רועה לע םא .האקהל םורגל ןיא .תיוותה וא
 שי .םימהוזמ םידגב לכ דימ ריסהל :(רעישה
 תא ב רורחש ענמיה .םימב רועה תא ףוטשל
.הביבסה

.תיעבטה הביבסל הפישח ידי לע תטלשנ

”!תועיצפל םורגל לולע“
.HSE לש טנרטניאה רתאב ןייע ,יפוס ךירדמ תלבקל

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