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הוראות בטיחות וגיהות לעבודות הדברה
עובד נכבד,
למען בריאותך ,חובתך למלא אחר הוראות הבטיחות והגיהות שלהלן:

 .1הוראות כלליות
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

עבודת הדברה תברואתית )הדברת חרקים ומכרסמים( תבוצע אך ורק ע"י עובדי \מח' ההדברה
העירונית או ע"י קבלן-מדביר מוסמך ,העובדים תחת פיקוחו של מנהל מח' ההדברה בעל
היתר הדברה בתוקף.
עבודה בשטחים פתוחים ,שדות ,תעלות וכן כל עבודה בגובה מחייבת צוות בן  2עובדים
לפחות.
ריסוס עשבייה באמצעות תכשירים הנמכרים לקהל הרחב יתבצע ע"י עובדים אשר סופק להם
ציוד מגן אישי מתאים ובהתאם להוראות היצרן המצורפות לתכשיר.
מנהל יחידה המעוניין לבצע פעילות הדברה יפנה תחילה אל מנהל מח' ההדברה לשם קבלת
הנחיות מקצועיות.
יש לעיין גם בהוראות הבטיחות ל"אחסנה ושינוע"" ,חומרים מסוכנים" ו"עבודה בגובה".

 .2ציוד מגן אישי
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

נעל נעלי בטיחות בעבודה.
לבש בגדי עבודה :חולצה עם שרוולים ארוכים והדוקים ומכנסיים ארוכים.
אם הנך חשוף לשמש ,חבוש כובע מצחייה ,הרכב משקפי שמש ומרח משחת מגן על העור.
(אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש ציוד מגן אישי בעת יישום
חומרי הדברה).
בעת טיפול בחומר הדברה יש להשתמש :בכפפות מגן מתאימות ,משקפי מגן ומסיכות נשימה.
השימוש במסיכות נשימה ייעשה עם מסנן (פילטר) אוניברסאלי מתאים ,אשר ייבדק מעת
לעת ויבוצע מעקב אחר השימוש בו.

 .3אחסנת חומרי הדברה
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

חומרי ההדברה והרעלים יאוחסנו במחסן מאוורר ,ואולם כמות קטנה של חומרים אפשר
לאחסן בארגז אחסנה.
לא יאוחסנו במחסן או בארגז אחסנה אלא חומרי הדברה או אריזות ריקות בלבד.
המחסן וארגז האחסנה יהיו נעולים  3מפתח המחסן יוחזק בדרך כלל ע"י המחסנאי ולא יימסר
אלא לאדם אחראי מטעם המחלקה.
על דלת המחסן ועל גבי הארגז במקום בולט יוצג שלט "סכנה רעל – חומרי הדברה".
רצפת המחסן תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות.
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 3.6ארגז האחסנה יהיה עשוי מתכת ויוחזק במצב תקין.
 3.7החזק את חומרי ההדברה אך ורק באריזה המקורית כשהיא מסומנת  3כל חומר שאין אפשרות
לזהותו יפונה בהתאם לדרישות החוק.
 3.8אריזות ריקות של חומרי הדברה יישמרו במחסן עם תום פעולת ההדברה ולא יוצאו ממנו אלא
לשם השמדה ,קבורה או החזרה בהתאם להוראות כל דין.

 .4הדברה וריסוס
 4.1טרם השימוש בחומרי ההדברה ,יש לקרוא היטב את הוראות היצרן המופיעות על גבי תווית
היצרן של החומר ודפי המידע הנלווים ולמלא בקפדנות אחר ההוראות.
 4.2אין לבצע פעולות הדברה שנאסרו ע"י רשות מוסמכת 3
 4.3אין לבצע פעולות הדברה בתכשירים כימיים שלא הותרו לשימוש ע"י רשות מוסמכת או
שאינם בעלי תעודת רישום בתוקף.
 4.4אין לבצע פעולות הדברה בתכשירים כימיים שאינם בתוקף.
 4.5הדברת וריסוס חרקים עוקצניים תתבצע ע"י שני עובדים לפחות.
 4.6לפני ביצוע פעולת הדברה ,יש להציב בשטח שלטי אזהרה במקום בולט בהתאם לתקנות,
המציינים את שם התכשיר המרוסס (שם הרעל) ,שם המדביר ,כתובתו ,מס' רישיונו ,מס'
הטלפון שלו ותאריך פיזור הרעל.
 4.7יש למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים )זרים( אל שטח הריסוס.
 4.8לא יעסקו בהכנת חומר הדברה לפעולת הדברה ,אלא בתוך מחסן או במרחק נאות ממבנים
ומבני אדם.
 4.9ודא שכל כלי העבודה לרבות המרססים יהיו מוגנים למניעת פגיעה בעובדים.
 4.10הקפד על קיום הוראות היצרן של הכלים והציוד שברשותך  3עודף לחץ במרסס ישוחרר על
ידי פתיחה מבוקרת של המכסה.
 4.11בעת ריסוס בטיפות קטנות יש לשהות זמן מינימאלי במקום.
 4.12פעולת הדברה במקום סגור תתחיל במקום הרחוק ומשם אל כיוון הפתח.
 4.13שים לב למשב הרוח וכיוונה ,והימנע מלרסס או לאבק בשעה שהיא נושבת.
 4.14הקפד שלא יותז חומר הדברה על גופך או בגדיך.

 .5מניעת עקיצות ע"י חרקים עוקצניים (דבורים ,צרעות וכד')
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

לבש בגדים בהירים וחלקים.
הימנע משימוש בסבונים ,דיאודורנטים ומוצרי טיפוח מבושמים.
לבש בגדים נקיים והתקלח מידי יום (זיעה עלולה להרגיז דבורים).
לבש בגדים ארוכים כדי לכסות כמה שיותר מחלקי הגוף.
הימנע ממגע עם צמחים פורחים ככל שניתן.
שמור על אזור עבודה נקי  3צרעות משגשגות במקומות שבהם בני אדם אוכלים או מותירים
שאריות מזון ומשקאות.
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 5.7הישאר רגוע ועדין  3כל עוד חרקים עוקצניים בודדים עפים אל תחבוט בהם פן תגרום להם
לעקוץ.
 5.8במידה והותקפת על ידי כמה חרקים עוקצניים בפעם אחת ,רוץ והתרחק מהם לאזור פיזי
אחר אזור בעל מחסה הוא טוב יותר מאשר להיות בשטח פתוח(דבורים משחררים חומר כימי
כאשר הם עוקצים ,וזה עלול למשוך דבורים אחרים).
 5.9אם חרק עוקצני נכנס לתוך הרכב שלך ,עצור את המכונית באיטיות ופתח את כל החלונות.
 5.9בזמן היציאה לחיסול קינים יש להצטייד בתכשיר איבוק מתאים ,מסכת כוורנים ,כפפות
כוורנים וביגוד מלא להגנה ,תוך שימוש בכף הקשורה לקצה מוט.
 5.10איתור הקינים והשמדתם )אבקה ,ריסוס ,פיתיונות מלכודות וכד' (יתבצע בהתאם להוראות
המשרד להגנת הסביבה והוראות היצרן ,תוך שימת לב לעיתוי (עונתיות ,רמת ההארה
וטמפרטורה).

 .6גיהות ועזרה ראשונה
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

אין לעשן ,לאכול או לשפשף עיניים בעת טיפול או לאחר טיפול בחומרי הדברה.
טול ידיך במים וסבון בכל הפסקת עבודה לצורכי מנוחה ,אכילה או שתייה.
בגמר יום העבודה יש לשטוף את הכלים והציוד בחומר מתאים ,ולהתקלח לפני לבישת הבגדים
הנקיים ונעילת נעליים נקיות.
אין להוציא מחוץ למקום העבודה בגדי עבודה מלוכלכים  3יש להשתמש בסידורי הכביסה
הנהוגים ביחידה.
הורעל עובד  -יש לנהוג על פי דפי המידע של היצרן המתייחסות לחומר (מתן עזרה ראשונה),
ולהעביר הנפגע בדחיפות לטיפול רפואי בצירוף תווית האריזה של תכשיר ההדברה.
במקרה ועובד נעקץ על ידי דבורה או צרעה:
• הישאר עם העובד הנעקץ כדי להיות בטוח שאין לו תגובה אלרגית.
• יש לשטוף את האזור עם מים וסבון.
• יש לשים קרח כדי להפחית את הנפיחות.
• אין ללחוץ את העור כדי להוציא העוקץ ואין לגרד את המקום  3דבר זה עשוי להגדיל את
הנפיחות וליצור זיהום.
היה ערני למצבך הבריאותי ופנה לרופא כאשר הינך מגלה סימפטומים כגון :שלשולים ,כאבי
בטן ,חום ,גירויי עור וכו'.

