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JEWISH

 זנַאשקַארטסני ןגלָאפכָאנ ןוא ןייטשרַאֿפ ,ןענעייל קידנעטש .1
.שימעכ ןייק סע ןצינ רעדייא עמריפ יד ףיוא    

.ךיז ןצישַאב וצ ע.ּפ.ּפ ןצונ רעדייסעק .2

 רעייז ןאט ךָאנ גנוקינייר ןופ זלַאקימעק ןקיטַייזַאב קידנעטש .3
.סבָאשזד    

 ביוא ,רעדנוזַאב ןיא .שימעכ דידנעטַאנַא ןזָאל לָאמנייק .4
.טירטוצ ןבָאה רעדניק    

  רעדָא ריּפַאּפ ןָא שַאלפ  ַא ןיא זלַאקימעק טרָא לָאמנייק .5
.רענייטנַאק    

 ייז ןָאט טינ טעוו ריא - זלַאקימעק ןשימ טשינ טסלאז וד .6
.קרַאטש רָאמינע    



סנגיס גנונעראוו רעשיעפארייא ןוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

ךעלדעש
דלעפ םעד ןיא סקסיר טצענערגאב טנורג ַיימ
.טיוה יד ןופ רָאפכרוד ביוא רעדָא דלייכני ביוא טנוזעג
גניטייטַארי
 טקעריד ןיא ןעוו ןַאשייטירי ןוא גנודניצנָא טנורג ַיימ
 ,טיוה טימ דגנָאלַארּפ רעדָא ,טקַאטנָאק דיטיּפיר רעדָא
.דלייכני רעדָא

קיסקַאט
קיסקַאט רעייז
 ביוא טיוט וליפא רעדָא טסנרע ןריקיזיר טנוזעג ַא ןעק
.טיוה יד ןופ רָאפכרוד רעדָא דַאטסעשזדני דלייכני

וויזָארָאק
 קידעבעל ןופ גנורעטשעצ רעדָא טנערב טנורג ַיימ
.טקַאטנָאק טיוה ףיוא ןבעוועג

קידווענערב
קידווענערב רָאג
.ןטיבעג קילעטשנגעק-רעַייפ ןיא רָאנ ןצינ
.רעקינייוו רעדָא C 35 טנופ גניליוב
.שיזַאג ןוא קידווענערב רָאג
C ° 0 רעטנו טנופ שַאלפ
קידווענערב טסכעה
.ןטיבעג רָאטקערָאק-םַאלפ ןיא רָאנ ןצונ
c 21 רעטנו טנופ שַאלפ

טנוזעג ןיא זדרעזַאכ סַאדרעזַאכ
 ןיא סקעפי טנוזעג דגנָאלַארּפ ןוא טסנרע ןפַאשרַאפ ןעק
.ןלעטשסיו ןימרעט גנַאל רעדָא ץרוק

עוויווס יד וצ ךעלדעש
 ,רעסַאוו זמַאזינַאגרָא וצ קיסקַאט רעייז / קיסקַאט
 יד ןיא סקעפי סרעוודַא ןימרעט-גנַאל טנורג ןענעק
.עוויווס רעסַאוו

 רעדָא ץירּפש רעדָא ביוטש ןעמעטָא טשינ טסלאז וד
.זרעּפַאוו
.טיוה טימ טקַאטנָאק ןדַיימסיו
 ןיא .גניקוָאמס רעדָא ןסע ,ןעקנירט רעדייא טנוזעג שַאוו
 ץַאלּפ ַא טימ דימ ןעקנעווש ,ןגיוא טימ טקַאטנָאק ןופ לַאפ
.הצע שיניצידעמ ןכוז ןוא רעסַאוו ןופ

 ןוא ,םינּפ ,גיוא ,רעדיילק וויטקעטַארּפ קיסַאּפ ןגָארט
.ץוש טנַאה
 ץַאלּפ ַא טימ דימ ןשַאוו ,טיוה טימ טקַאטנָאק ןופ לַאפ ןיא
 ןעקנעווש ,ןגיוא טימ טקַאטנָאק ןופ לַאפ ןיא .רעסַאוו ןופ
.הצע שיניצידעמ ןכוז ןוא רעסַאוו ןופ ץַאלּפ ַא טימ דימ

 ןוא ,םינּפ ,גיוא ,רעדיילק וויטקעטַארּפ קיסַאּפ ןגָארט
.ץוש טנַאה
.רעדיילק דַאטיינַאמַאטנַאק עלַא ןקיטַייזַאב ךיילג
 ץַאלּפ ַא טימ דימ ןשַאוו ,טיוה טימ טקַאטנָאק ןופ לַאפ ןיא
 דימ ןשַאוו ,ןגיוא טימ טקַאטנָאק ןופ לַאפ ןיא .רעסַאוו ןופ
.הצע שיניצידעמ ןכוז ןוא רעסַאוו טימ (טונימ 15 רַאֿפ)

דרָאטס ןענעז זרענייטנַאק ןייד רעכיז ןכַאמ
.ןַאשינגי ןוא ץיה ןופ ןלאווק ןופ קעווַא
.ץירּפש רעדָא עראפ ןעמעטָא טשינ טסלאז וד
ןגעק ןצישַאב וצ עיצקַא ןעמענ
.ןגָאזּפָא קיטַאטס

 ַא ןיא רעדָא טפול ןענעפע יד ןיא רָאנ ןצינ
.ץוש ירָאטַארעּפסער ןגָארט .טנגעג דיטיילַאנעוו-טנוזעג
 םינּפ ןוא גיוא ,רעדיילק ,זווַאלג וויטקעטַארּפ ןגָארט
 ןזַייוו ןוא דימ הצע שיניצידעמ ןכוז :דוָאלַאווס ביוא .ץוש
 ןעניר טשינ טסלאז וד .עמריפ רעדָא רענייטנַאק םעד
ןעמענּפָארַא :(רָאה רעדָא) טיוה יד ףיוא ביוא .גניטַאמַאוו
 טימ טיוה ןעקנעווש .רעדיילק דַאטיינַאמַאטנַאק עלַא דימ
.עוויווס יד ןיא ןדיימסיו .רעסַאוו

.עוויווס ךעלריטַאנ יד וצ ןלעטשסיו ךרוד דלוָארטנַאק

”!זירעשזדני טנורג ַיימ“
.לטייזבעוו HSE יד וצ ץנערעֿפער ,רעריפ עוויטיניפעד ַא רַאֿפ

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