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• Nigdy nie będę pracować z materiałami, do obsługi 

których mnie nie przeszkolono.

• Podczas pracy z chemikaliami zawsze będę nosić 

wymagane środki ochrony osobistej.

• Natychmiast zgłoszę wszelkie wycieki lub ekspozycję 

na materiały niebezpieczne.

• W razie przypadkowego kontaktu lub ochlapania będę 

płukać oczy i skórę przez co najmniej 20 minut, chyba 

że otrzymam inne instrukcje.

• Podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi 

zidentyfikuję lokalizację najbliższego stanowiska 

przemywania oczu i natrysku oraz zadbam o 

swobodny dostęp do całego wyposażenia 

ratunkowego.

Podejmę działania 

mające na celu zapo-

bieganie narażeniu na 

działanie materiałów 

niebezpiecznych.

PIERWSZY KWARTAŁ 

2020.

Czym jest ekspozycja na działanie czynników chemicznych?

Wszystko jest zrobione z chemikaliów, w tym jedzenie, woda, nasze ubrania 

i produkty, których codziennie używamy. Ekspozycja na działanie czynników 

chemicznych odnosi się do niepożądanej reakcji na kontakt ze skórą, 

oddychanie lub spożycie niebezpiecznej substancji chemicznej (patrz 

rysunek po prawej stronie). Nie tylko rodzaj materiału ma znaczenie, ale 

także ilość, czyli „dawka”, na którą jesteś wystawiony. W rzeczywistości w 

naszym organizmie znajdują się już substancje chemiczne, które są nam 

potrzebne do życia, ale które mogą stać się szkodliwe przy wyższym 

stężeniu. Celem jest minimalizacja ekspozycji do bezpiecznych poziomów i 

rozpoznanie, kiedy może być ona nadmierna.  
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Unikanie ekspozycji na działanie czynników chemicznych i zapobieganie wypadkom

• ZAWSZE noś przydzielone środki ochrony osobistej (ŚOO)!

• Zawsze sprawdzaj etykietę GHS/HazCom przed obsługą, wydaniem lub użyciem jakichkolwiek substancji 

chemicznych lub innych niebezpiecznych materiałów.

• Przeczytaj Kartę Charakterystyki (SDS), gdy pierwszy raz używasz danego środka chemicznego lub materiału. 

Zawsze stosuj się do wskazówek i instrukcji zawartych w karcie SDS.

• Jeśli brakuje etykiety lub jeśli nie masz pewności co do zawartości pojemnika – nie dotykaj! Skontaktuj się ze 

swoim przełożonym, aby uzyskać instrukcje na temat bezpiecznego postępowania.

• Zachowaj szczególną ostrożność pracując z palnymi cieczami. Przechowuj i usuwaj je wyłącznie w 

zatwierdzonych pojemnikach – zawsze z dala od źródeł ciepła lub potencjalnych źródeł zapłonu.

• W przypadku rozerwania, uszkodzenia lub zabrudzenia, wymień środki ochrony osobistej. W przypadku 

zagrożenia rozpryskami załóż osłonę na twarz.

• Zdejmij wszystkie zabrudzone ŚOO na czas przerwy, dokładnie umyj ręce i ramiona, zwłaszcza przed 

jedzeniem lub piciem.

Oprócz tego, że potencjalnie mogą spowodować chorobę, niebezpieczne substancje chemiczne mogą wyrządzić 

szkodę w inny sposób. Łatwopalne ciecze i gazy mogą się zapalić lub wybuchnąć, powodując poważne oparzenia 

skóry. Materiały niebezpieczne mogą być szczególnie szkodliwe dla oczu i mogą powodować potencjalną ślepotę.
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„Podejmę działania mające na celu zapobieganie narażeniu na działanie materiałów 

niebezpiecznych.”

MATERIAŁY 

NIEBEZPIECZNE

Ćwiczenie w grupie:

Poproś każdego pracownika o zidentyfikowanie 2-3 materiałów niebezpiecznych używanych w jego 

miejscu pracy. Zidentyfikuj wymagane środki ochrony osobistej chroniące przed ekspozycją oraz stację 

przemywania oczu i natryski znajdujące się najbliżej miejsca, w którym używane są materiały 

niebezpieczne.

Materiał niebezpieczny Wymagany ŚOO Najbliższe stanowisko 

przemywania oczu lub natrysk

Oznaki narażenia na działanie materiałów niebezpiecznych

Mogło dojść do kontaktu z materiałami niebezpiecznymi, jeśli:

• Doświadczasz zawrotów głowy lub duszności, zaczynasz kaszleć lub pojawia się ból głowy.

• Doświadczasz łzawienia, pieczenia lub zmian w widzeniu, jeśli substancja chemiczna dostała się do Twoich 

oczu.

• Twoja skóra staje się wysuszona, wygląda na białą lub czerwoną, opuchniętą, z pęcherzami lub pojawia się 

wysypka albo oparzenia. W miejscu kontaktu występuje ból lub drętwienie. W razie bólu, pieczenia lub 

występowania pęcherzyków, natychmiast powiadom swojego przełożonego.

Pamiętaj, że oparzenie chemiczne może rozwinąć się później, kiedy jesteś w domu. Jeśli pojawi się pęcherz lub 

ból, powiadom swojego przełożonego i zwróć się o pomoc medyczną.

Reakcja na narażenie na działanie materiałów niebezpiecznych

Płucz odsłonięte miejsce przez minimum 20 minut przy umywalce, stanowisku 

płukania oczu lub pod natryskiem.

Upewnij się, że znasz lokalizację stanowiska awaryjnego natrysku i płukania oczu; 

dowiedz się, jak je obsługiwać ZANIM może to być potrzebne. 

CZEGO NIE ROBIĆ

• Nie zwlekaj z płukaniem po ekspozycji, aż pojawią się oparzenia/reakcje/swędzenie.

• Nie używaj kremów na oparzenia chemiczne ani maści z antybiotykami bez pomocy 

lekarza lub osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy. Takie zabiegi mogą 

pogorszyć narażenie, jeśli nie zostaną odpowiednio dobrane i/lub zastosowane.


