תקנות הבטיחות בעבודה )גליו ,בטיחות ,סיווג ,אריזה ,תווי וסימו ,של
1

אריזות( ,התשנ"ח61998

בתוק 1סמכות שר העבודה והרווחה לפי סעיפי"  173ו 4216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח
חדש[ ,התש"ל) 41970להל 4 7הפקודה( ,וסמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפי"  12 ,(3)10ו413
לחוק החומרי" המסוכני" ,התשנ"ג) 41993להל 4 7חוק החומרי" המסוכני"( ,ובהתייעצות ע" שר
הבריאות ,שר החקלאות ושר התעשיה והמסחר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,לפי
סעי)48 1א( לחוק4יסוד :הממשלה ,וסעי)2 1ב( לחוק העונשי ,7התשל"ז ,41977אנו מתקיני"
תקנות אלה:

הגדרות
)תיקו 7התש"ס(
.1

בתקנות אלה 4

"התק 4 "7הוראות תק 7ישראלי  4ת"י  2302האלה:
)(1

פרק א'  4הגדרת הספר הכתו" וסעי;1.4 1

)(2

פרק ג'  4סעיפי"  3.2ו ,43.3פרק ה' ונספחי" א' ,ב' ו4ג'.

"מחזיק במקו" עבודה"  4כל אחד מאלה:
)(1

בעל מקו" העבודה;

)(2

המנהל בפועל את מקו" העבודה;

)(3

מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקו" העבודה;

)(4

המנהל בפועל של תאגיד ,א" המפעל מצוי בבעלות תאגיד;

"גליו 7בטיחות"  4 (SDS) Safety Data Sheetגליו 7המכיל מידע לגבי חומר מסוכ ,7תכונותיו
והשפעתו ,הסיכוני" הנובעי" ממנו ודרכי מניעת";
"חומר מסוכ 4 "7רעל כהגדרתו בחוק החומרי" המסוכני";
"מקו" עבודה"  4מקו" עיסוק בחומר מסוכ;7
"מפקח העבודה הראשי"  4כמשמעותו בחוק ארגו 7הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;41954
"סוכ 4 "7מי שעוסק בתיוו< בי 7יצר 7החומר המסוכ 7לבי 7מקבלו;
"עיסוק בחומר מסוכ 4 "7עיבוד ,ייצור ,עריכת נסיונות ובדיקות ,אריזה ,אחסנה ,שינוע ,וכל
מלאכה אחרת שענינה טיפול בחומר המסוכ 7או עבודה באמצעות חומר מסוכ.7

מטרת התקנות
מטרת תקנות אלה היא שמירה על בטיחות" ובריאות" של העובדי" בחומר מסוכ 7ושל
.2
הנמצאי" בסביבתו ,ועל איכות הסביבה.

צירו 8גליו ,בטיחות לחומר
)תיקו 7התש"ס(
.3

)א(

יצר ,7יבוא ,7סוכ 7או משווק של חומר מסוכ4 7
) (1יארוז או יוודא אריזת החומר ,לפי העני ,7בהתא" לדרישות התק 7ויסמ 7את
האריזה בהתא" לדרישות התק;7
)(2

יצר 1אליו גיליו 7בטיחות.

)ב( מחזיק במקו" עבודה יחזיק ברשותו גליו 7בטיחות של כל חומר מסוכ 7שמקו"
העבודה עוסק בו; העתק מהגליו 7יוחזק במקו" נגיש ובהישג יד" של העובדי" במקו" העבודה.
עובד במקו" עבודה המופקד על קבלת חומר מסוכ 7במקו" העבודה מאחד
)ג(
מהמנויי" בתקנת משנה )א( ,יוודא כי לחומר המסוכ 7צור 1גליו 7בטיחות.

גליו ,בטיחות
)א( גליו 7בטיחות ימולא לפי ההנחיות בתוספת ויכיל מידע בדבר הרכב החומר המסוכ,7
.4
הסיכוני" הכרוכי" בו ,הפעולות שיש לעשות כדי למנוע את נזקיו והפעולות שיש לנקוט במקרה
שאירע נזק כתוצאה ממנו ,לפי העני ,7הכל כמפורט להל:7
)(1

זיהוי החומר המסוכ 7וזהות היצר ,7היבוא 7הסוכ 7או המשווק ,לפי העני;7

)(2

זיהוי מרכיבי החומר המסוכ;7

)(3

סיכוני החומר המסוכ;7

)(4

הוראות עזרה ראשונה;

)(5

נוהל כיבוי אש;

)(6

אמצעי זהירות;

)(7

טיפול ואחסנה;

)(8

אמצעי" לצמצו" חשיפה ומיגו 7אישי;

)(9

תכונות פיסיקליות וכימיות;

) (10יציבות וריאקטיביות;
) (11רעילות )מידע טוקסיקולוגי(;
) (12מידע סביבתי;
) (13דרכי סילוק חומר מסוכ;7

) (14שינוע;
) (15חקיקה ותקינה;
) (16מידע אחר.
)ב (

גליו 7בטיחות יוכ 7על סמ< המידע המעודכ 7ביותר ויהיה כתוב בעברית או באנגלית.

גליו 7בטיחות יעודכ 7כאמור בתקנה  5לאור כל מידע מהותי חדש ביחס לחומר
)ג(
המסוכ 7הנוגע לבטיחות ,לבריאות ולאיכות הסביבה.
)ד( מידע המהווה סוד מסחרי או מקצועי יכול שלא יימסר ובלבד שיימסר מידע
שיאפשר טיפול בטוח בחומר לש" שמירה על שלומ" ובריאות" של העובדי" במקו" העבודה ,על
הבטיחות ועל איכות הסביבה.
)ה( בסו 1כל גליו 7בטיחות תירש" הצהרה "המידע המוצג בגליו 7נכתב בהסתמ< על
מיטב הידע והנסיו 7העכשווי".

עדכו ,הגליו,
יצר ,7יבוא ,7סוכ 7או משווק ישלח גליו 7בטיחות מעודכ 7כאמור בתקנה )4ג( לכל עוסק
.5
בחומר מסוכ 7שקיבל ממנו חומר כאמור בשני"4עשר החודשי" שקדמו לעדכו ,7א" נתברר לו
מידע מהותי חדש הנוגע לחומר המסוכ 7והעלול להשפיע על בריאותו או בטיחותו של העוסק בו,
או על איכות הסביבה.

טיפול בחומר מסוכ ,והדרכת עובדי:
)תיקו 7התש"ס(
.6

)א(

עוסק בחומר מסוכ 7יפעל לפי הוראות גליו 7הבטיחות והוראות תווית הסימו.7

)ב( מחזיק במקו" עבודה ,או מי שפועל מטעמו יביא בפני העובדי" את תוכ 7הגליו 7של
כל חומר מסוכ 7שבמקו" העבודה כאמור בתקנות ארגו 7הפיקוח על העבודה )מסירת מידע
והדרכת עובדי"( ,התשמ"ד ,41984וימסור לה" עותקי" משלה" ,לפי בקשת".

סייג לתחולה
)תיקו 7התש"ס(
.7

)א(

תקנות אלה לא יחולו על 4
) (1חומר מסוכ 7בכמויות או בריכוזי" הפטורי" כאמור בתקנה  2לתקנות
החומרי" המסוכני" )סיווג ופטור( ,התשנ"ו;41996
)(2

מזו 7כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור )מזו] (7נוסח חדש[ ,התשמ"ג;41983

)" (3סמי מרפא" ו"רעל רפואי" כהגדרת" בפקודת הרוקחי" ]נוסח חדש[,
התשמ"א) 41981להל 4 7פקודת הרוקחי"(;
) (4מוצרי" כהגדרת" בפרק ז 1לפקודת הרוקחי" ,המכילי" חומרי" מסוכני"
כאמור באותו פרק ,הנמכרי" לציבור לשימוש ביתי והמסומני" באופ 7המאפשר
למשתמש בה" לנקוט אמצעי הזהירות מפני הסיכוני" הטמוני" בה".
)ב(

על א 1האמור בתקנת משנה )א( 4
) (1יצר ,7סוכ ,7יבוא 7או משווק ,ימציא גליו 7בטיחות למקבל חומר מסוכ7
מהמפורטי" בפסקאות ) (2) ,(1או ) (4בתקנות משנה )א( ,לפי דרישתו;
) (2מפקח העבודה הראשי רשאי לדרוש בכתב מאת יצר ,7סוכ ,7יבוא 7או משווק
לספק גליו 7בטיחות למקבל חומר מסוכ 7שנתברר כי הוא גור" לסיכו 7מיוחד.

שמירת דיני:
אי 7בתקנות אלה כדי לגרוע מכל די 7שענינו שמירה על בריאות ובטיחות העובדי" והציבור
.8
ועל איכות הסביבה.

תחילה
.9

תחילת 7של תקנות אלה שישה חודשי" מיו" פרסומ.7

תוספת
תקנה )4א(
)תיקו 7התש"ס(

הנחיות להכנת גליו ,בטיחות

פרק א'  6כללי:
)(1

תוספת זו מפרטת רק את עיקרי הפרטי" שיש למלא בגליו 7הבטיחות ונית 7להוסי 1עליה"
פרטי" לפי שיקול דעתו של ממלא בגליו.7

)(2

גליו 7הבטיחות ימולא לכל פרקיו וחלקיו ,על פי המפורט להל ;7אי 7להשאיר חלקי" ריקי"
או לרשו" ,ללא הצדקה" ,לא נוגע" או "לא קיי" מידע".

)(3

מידע שאינו נוגע מפורשות לאחד מפרקי הגליו 7יירש" בסעי) 16 1מידע אחר( שבפרק ב'.

)(4

פרקי גליו 7הבטיחות ימולאו בקצרה ובבהירות לפי ההנחיות בתוספת זו;

)(5

המידע שבגליו 7הבטיחות יתאי" למידע הרשו" בתווית האריזה  4א" ישנה;

)(6

תארי< הכנת גליו 7הבטיחות או עדכונו האחרו 7יירש" בראש הגליו;7

)(7

לצור< הכנת גליו 7הבטיחות נית 7להסתייע 4
)א(

בתק 1411014 ISO 7המעודכ 7ביותר בזמ 7הכנת הגליו;7

)ב(

בדירקטיבה  91/155/EECשל הקהילה האירופית כפי שתוקנה בדירקטיבה
 93/112/ECועל תיקוניה מזמ 7לזמ;7

)ג(

בתק ANSI Z400.1 - 1993 ANSI 7המעודכ 7ביותר בזמ 7הכנת הגליו;7
לעני 7זה 4
"תק 4 "ISO 7התק 7של הארגו 7הבי47לאומי לתקינה International Standard
;Office
"דירקטיבה"  4הנחיה של הקהילה האירופית );(EC
"תק 4 "ANSI 7תק 7של מכו 7התקני" האמריקני American National Standard
;Institute

)(8

התקני" והדירקטיבה המפורטי" בפסקה ) (7ובסעי)9 1ב( מופקדי" לעיו 7הציבור במרכז
מידע ומבצעי" של המשרד לאיכות הסביבה ברמלה ,במרכז המידע של המוסד לבטיחות
וגיהות בתל4אביב ובספריית מכו 7התקני" בתל4אביב.

פרק ב'  6מילוי פרקי הגליו:,
.1

.2

זיהוי החומר המסוכ 7וזהות היצר ,7היבוא ,7הסוכ 7או המשווק )תקנה )4א() ((1יש למלא:
)א(

ש" החומר כפי שהוא כתוב בתווית שעל גבי האריזה;

)ב(

ש" ,כתובת ומספרי טלפו 7ופקסימילה של היצר 7באר=; א" אר= הייצור אינה
ישראל  4ש" ,כתובת ,ומספרי טלפו 7ופקסימילה באר= של היבוא ,7הסוכ 7או
המשווק; וכ 7מספר טלפו 7של היצר 7בחו"ל ,לקבלת מידע במקרי חירו".

זיהוי מרכיבי החומר המסוכ) ,תקנה )4א()((2
)א(

יצוי 7א" המוצר הוא חומר לרבות כזה שאינו טהור או תכשיר; לעני 7זה" ,תכשיר" 4
תערובת של חומרי".

)ב(

לגבי חומר יפורטו:
ש" כימי או גנרי של החומר ומספר  CASשלו .לעני 7זה " 4מספר  4 "CASמספר
זיהוי לתרכובות כימיות בהתא" לפרסו" האגודה הכימית האמריקנית ) Chemical
.(Abstracts Service

)ג(

.3

לגבי תכשיר יפורטו:
)(1

מידע על איפיונו הכימי של התכשיר ושל מרכיביו;

)(2

ש" כימי או גנרי של מרכיבי התכשיר שה" המסוכני";

)(3

זיהומי" כימיי" ) (impuritiesמוגדרי" התורמי" לסיכו ,7בציו 7ש" כימי או
גנרי שלה" ,מספר  CASשלה" וטווח ריכוזיה".

סיכוני החומר המסוכ) ,תקנה )4א()((3
יפורטו סיכוני" עיקריי" לבריאות העובדי" במקו" העבודה ,לציבור או לסביבה הנובעי"
מהחומר המסוכ 7והשלכות בריאותיות ותסמיני" ) (symptomsצפויי" משימוש מיועד או
שימוש לא נאות בחומר המסוכ ,7לרבות סיכוני" הנובעי" מהתכונות הפיסיקליות
והכימיות של החומר המסוכ 7וסיכוני" מיוחדי" ,א" ישנ".

.4

הוראות עזרה ראשונה )תקנה )4א()((4
)א(

יפורטו בבהירות פעולות עזרה ראשונה הנחוצות במקרה של פגיעה ,לנפגע ,למצויי"
בסביבתו ולמגישי העזרה הראשונה; יצוי 7א" יש להזעיק מיד עזרה רפואית ,ואילו
פעולות אסור לנקוט בשו" אופ.7

)ב(

יינת 7תיאור קצר של התסמיני" העיקריי" הצפויי" באופ 7מיידי כתוצאה מהפגיעה
וכ 7של התסמיני" הנדחי";

)ג(

המידע יסווג לפי דרכי החשיפה האפשריות לחומר המסוכ :7שאיפה ,מגע בעור ,מגע
בעיניי" ובליעה;

.5

)ד(

יפורטו אמצעי הגנה למגישי עזרה ראשונה ,א" נדרשי" ,והערות לרופא המטפל ,א"
ישנ;7

)ה(

יפורטו אמצעי עזרה ראשונה מיוחדי" א" ישנ" ,הדרושי" להגשת טיפול דחו1
וייחודי והצריכי" להימצא במקו" העבודה.

נוהל כיבוי אש )תקנה )4א()((5
)א(

.6

יינת 7מידע ויפורטו שיטות לכיבוי התלקחות של החומר המסוכ 7או דליקה הפורצת
בסמו< לו ובמיוחד 4
)(1

אמצעי הכיבוי המתאימי";

)(2

אמצעי כיבוי אסורי" מטעמי בטיחות;

)(3

סיכוני" הנובעי" מבעירת החומר או התכשיר ,מתוצרי בעירתו ומגזי"
נפלטי";

)(4

שיטות כיבוי מיוחדות;

)(5

אמצעי" למיגו 7הכבאי".

אמצעי זהירות )תקנה )4א()((6
)א(

יפורטו לעני 7תאונה או תקלה 4
)(1

אמצעי זהירות אישיי" ,כגו :7סילוק מקורות הצתה ,נקיטת אמצעי" לאוורור
נאות ולהגנה על דרכי הנשימה ,הפחתת אבק ומניעת מגע של חומר מסוכ 7ע"
העור והעיניי";

)(2

אמצעי זהירות סביבתיי" ,כגו :7מניעת חדירה של חומר מסוכ 7לקרקע,
לפתחי ביוב וניקוז ולמאגרי מי" עליי" ותחתיי"; הצור< להזהיר אוכלוסיה
שכנה;

)(3

שיטות טיהור ,כגו :7שימוש בחומר סופח ,איסו ,1ניטרול ,סילוק ,הרבצת
גזי" ואדי" בעזרת מי" ,מהילה.

.7

טיפול ואחסנה )תקנה )4א()((7
)א(

יפורטו שיטות ואמצעי" לטיפול בחומר המסוכ 7ואחסנתו ,כמפורט להל:7
)(1

)(2

.8

טיפול 6
)א(

אמצעי" טכניי" למניעת חשיפת המשתמש לסיכוני החומר המסוכ7
ומניעת התלקחות והתפוצצות;

)ב (

אמצעי בטיחות לטיפול בחומר המסוכ ,7כגו :7אוורור מקומי או כללי,
אמצעי" למניעת היווצרות אבק ,ארוסולי" ) (aerosolsודליקה ומניעת
מגע של החומר המסוכ 7ע" חומרי" העלולי" להגיב עמו;

)ג(

פעולות או ציוד מומלצי" או אסורי" בטיפול בחומר המסוכ.7

אחסנה 6
)א(

תנאי אחסנה הולמי" ובטוחי" לחומר מסוכ 7וציו 7תנאי אחסנה בלתי
הולמי"; יצוי 7הצור< בחציצה בי 7החומר המסוכ 7לבי 7חומרי"
העלולי" להגיב עמו ,ויפורטו אמצעי החציצה.

)ב(

מגבלות לגבי כמות החומר המסוכ 7בהתייחס לתנאי האחסו;7

)ג(

המלצות מיוחדות לחדרי אחסו 7או כלי אחסו ,7לרבות מאצרות
ואוורור; טמפרטורה ולחות ,תאורה ,גז אדיש וכיוצא באלה ,ציוד
חשמלי מיוחד ודרכי" למניעת ההתהוות של חשמל סטאטי;

)ד (

פירוט חומרי אריזה בטיחותיי" מומלצי" וחומרי אריזה בלתי
הולמי".

אמצעי :לצמצו :חשיפה ומיגו ,אישי )תקנה )4א()((8
)א(

יתוארו אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת שימוש בחומר המסוכ 7למיזעור חשיפת
העובד לחומר המסוכ 7ובכלל זה:
)(1

אמצעי" הנדסיי" וטכניי" לצמצו" חשיפה או למניעת מגע ע" החומר
המסוכ ,7שיש לנקוט לפני שיווצר הצור< בציוד מג 7אישי;

)(2

יפורטו ,בציו 7האסמכתאות ,ערכי גבולות חשיפה מותרת לחומר לפי מדדי"
מוכרי" ,כגו 7ערכי חשיפה משוקללת מרבית מותרת ,חשיפה מרבית מותרת
לזמ 7קצר ,תקרת חשיפה מותרת וסמני" ביולוגיי" לחשיפה תעסוקתית,
כהגדרת" בתקנות ארגו 7הפיקוח על העבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי
של גורמי" מזיקי"( ,התשנ"א;41990

)ב(

.9

כאשר נדרשת הגנה אישית ,יפורט הציוד המבטיח הגנה מתאימה כמפורט להל:7
)(1

הגנת מערכת הנשימה מפני גזי" ,אדי" או אבק מסוכני" )מערכת נשימה,
מסכה וסוג המסנ;(7

)(2

הגנת הידיי" )סוג הכפפות ואמצעי הגנה נוספי" לעור ולידיי"(;

)(3

הגנת העיניי" ) 4משקפי מג ,7מג 7פני" וכדומה(;

)(4

הגנת העור והגו) 1סינר ,מגפיי" וסרבל מג;(7

)(5

אמצעי גיהות לפי הצור< )כגו 7שימוש במינד.(1

תבונות פיסיקליות וכימיות )תקנה )4א()((9
)א(

יתוארו תכונות החומר המסוכ ,7כמפורט להל:7
)(1

מראה החומר ,מצב הצבירה :נוזל ,מוצק או גז ,צורתו וצבעו;

)(2

ריח;

)(3

דרגת הגבה ) (pHשל החומר או של תמיסתו בריכוז שסופק;

)(4

נקודת רתיחה או תחו" רתיחה ,נקודת התכה או תחו" התכה ,טמפרטורת
פירוק ונקודת הבזקה;

)(5

דליקות );(flammability

)(6

נקודת התלקחות );(autoignition temp.

)(7

תכונות פציצות ס 1פציצות תחתו ,Lower Explosion Limit (LEL) 4 7ס1
פציצות עליו;Upper Explosion Limit (UEL) 4 7

)(8

תכונות חימצו;7

)(9

לח= אדי";

) (10צפיפות;
) (11מסיסות ,בציו 7הממיסי";
) (12מקד" חלוקה ) 4 nאוקטאנול :מי"(;
) (13מידע נוס 1לשימוש בטיחותי בחומר מסוכ ,7כגו 7רדיואקטיביות ,צפיפות
בצובר ,צפיפות אבק ,קצב התנדפות ,מוליכות וצמיגות .הנתוני" יוצגו
ביחידות  SIכמפורט בתק 7בי47לאומי  ,8431 ISOהמופקד לעיו 7הציבור
כאמור בפרק א'; יכול שהנתוני" יוצגו ג" ביחידות אחרות ,תו< ציו 7שיטת
המדידה.

.10

יציבות וריאקטיביות )תקנה )4א()((10
)א(

)ב(

.11

)(1

תיאור תנאי" ומצבי" שיש למנוע ,כגו 7טמפרטורה ,לח= ,תאורה וטלטול;

)(2

תיאור חומרי" גורמי תגובה מסוכנת ,כגו :7מי" ,אוויר ,חומצות ,בסיסי",
מחמצני" או כל חומר אחר העלול לגרו" תגובה מסוכנת;

תוצרי פירוק מסוכני" :חומרי" הנוצרי" בכמויות מסוכנות בעת פירוק:
)(1

יפורט הצור< במייצבי" ויצוי 7דבר נוכחות";

)(2

תצוי 7אפשרות של התהוות תגובה פולטת חו" ) (exothermicמסוכנת;

)(3

תוסבר המשמעות ,מ 7הבחינה הבטיחותית ,של שינוי במראה החומר המסוכ,7
או בתכונות מוחשיות שלו;

)(4

יפורטו תוצרי פירוק מסוכני" הנוצרי" במגע ע" מי";

)(5

תצוי 7אפשרות התפרקות לתוצרי" בלתי4יציבי";

)(6

יובאו בחשבו 7שימושי" מיועדי" ושימושי" לא נאותי" א< צפויי" בחומר
המסוכ.7

רעילות )מידע טוקסיקולוגי( )תקנה )4א()((11
)א(

.12

יפורט מידע בנוגע ליציבות החומר המסוכ 7ואפשרות של התהוות תגובות מסוכנות
בתנאי" ובמצבי" נתוני" ,כמפורט להל:7

יפורטו תופעות רעילות )טוקסיקולוגיות( העלולות להופיע בחשיפת המשתמש לחומר
המסוכ ,7לרבות 4
)(1

רעילות חריפה )אקוטית( וארוכת טווח )כרונית( כולל מדדי רעילות לכל דר<
חשיפה )שאיפה ,בליעה ,מגע בעור או בעיניי"(.

)(2

תגובות מיידיות או נדחות וכרוניות כתוצאה מחשיפות קצרות וממושכות,
כגו 7ריגוש ,קרצינוגניות ,מוטאגניות ,פגיעה בפוריות ,לרבות טראטוגניות
ואלחוש .במידת הצור< יכלול המידע בפרק זה התייחסות למרכיבי"
המסוכני" שבתכשיר.

מידע סביבתי )תקנה )4א()((12
)א(

יפורטו ההשפעות הסביבתיות של החומר ,התנהגותו וגורלו בסביבה ,ויפורטו
המאפייני" העיקריי" של החומר המסוכ ,7הצפויי" להשפיע על הסביבה עקב
החומר המסוכ ,7השימוש הצפוי בו ותוצרי הפירוק שלו ,כמפורט להל:7

)(1

)(2

)א(

תפוצה ידועה או צפויה במערכות סביבתיות;

)ב (

מתח4פני" של החומר;

)ג(

ספיחה ,פליטה ונתוני" כימיי" ופיסיקליי" נוספי" כאמור בסעי.9 1

פריקות החומר המסוכ ,7לרבות 4
)א(

פירוק ביולוגי וכימי;

)ב(

פירוק אירובי ואנאירובי;

)ג(

עמידות.

)(3

מידת הצטברות החומר המסוכ 7במערכות ביולוגיות;

)(4

רעילות החומר המסוכ 7לטווח קצר ולטווח ארו< למערכות אקולוגיות 4

)(5

.13

ניידות החומר המסוכ ,7לרבות 4

)א(

מערכות חיי" במי";

)ב (

מערכות חיי" בקרקע;

)ג(

צומח וחי ביבשה.

השפעות שליליות אחרות של החומר המסוכ 7לטווח קצר ולטווח ארו< ,כגו:7
)א(

פוטנציאל דלדול שכבת האוזו 7הסטראטוספרי;

)ב(

פוטנציאל לייצור פוטוכימי של אוזו;7

)ג(

פוטנציאל לגרימת התחממות כדור האר=;

)ד(

השפעות על מערכות לטיפול בשפכי".

דרכי סילוק חומר מסוכ) ,תקנה )4א()((13
בסעי 1זה יפורטו שיטות סילוק בטוחות של החומר המסוכ 7ובכלל זה 4
)(1

תתואר הפסולת המסוכנת העלולה להיווצר במהל< השימוש בחומר המסוכ ,7ויוסבר
הטיפול הבטיחותי בה;

)(2

יצוינו שיטות הסילוק המתאימות לעודפי החומר המסוכ ,7לפסולת מסוכנת ולאריזה
מאולחת ,כגו 7שריפה במיתק 7מאושר ,מיחזור ,הטמנה מבוקרת.

הערה :א" אפשר  4יוזכר קיומ 7של חקיקה ותקינה העוסקות בנושא סילוק חומר מסוכ.7

.14

שינוע )תקנה )4א()((14
בסעי 1זה יתוארו אמצעי זהירות מיוחדי" שיש להודיע למשתמש או שעליו לנקוט בכל
הנוגע לשינוע החומר המסוכ 7בחדרי" ומחוצה לה" ,כ 7יפורטו שיטות סיווג בי47לאומיות
לעני 7שינוע וסימו 7אריזה של חומר מסוכ ;7לעני 7זה ,שיטות סיווג בי47לאומיות  4סיווג
הנהוג מכוח תקנות בי47לאומיות כהגדרת 7בסעי19 1ב בפרק הרביעי לצו הפיקוח על
מצרכי" ושירותי" )שירותי הובלה ושירותי גרורי"( ,התשל"ט.41978

.15

חקיקה ותקינה )תקנה )4א()((15
בסעי 1זה 4

.16

)(1

תצוי 4 7א" אפשר  4תזכורת למשתמש בדבר קיומ 7של חקיקה ותקינה הנוגעות
לחומר המסוכ;7

)(2

יפורט מידע בדבר סיכוני" ואמצעי בטיחות הנזכרי" בתווית האריזה  4א" ישנה.

מידע אחר
בסעי 1זה יימסר מידע נוס 1העשוי להיות בעל חשיבות בטיחותית ,בריאותית או סביבתית,
כגו:7
)(1

המלצות להדרכה נדרשת למשתמשי" בחומר המסוכ;7

)(2

שימושי" והגבלות מומלצי";

)(3

הפניה למקורות מידע נוספי" ,כגו 7מרכזי מידע;

)(4

יצוי 7מקור" של הנתוני" העיקריי" ששימשו בהכנת גליו 7הבטיחות.
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