Checklist overview
Partea I: Manipularea, utilizarea și expunerea la
substanțe periculoase
Bune practici legate de anumite substanțe și produse
chimice periculoase
Aplicați bunele practici de lucru descrise pentru a reduce riscurile când lucrați cu
substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere?
Da

Nu

Aplicați bunele practici de lucru pentru a reduce riscurile când lucrați cu substanțe
sensibilizante?
Da

Nu

Aplicați bunele practici de lucru pentru a reduce expunerea la azbest?
Da

Nu

Aplicați bunele practici de lucru pentru a reduce riscurile când lucrați cu citostatice
sau cu alt produs medical care poate provoca efecte adverse?
Da

Nu

Aplicați bunele practici de lucru pentru a reduce riscurile când lucrați cu
izocianați/poliuretan, epoxid, acrilați sau cianoacrilați?
Da

Nu

Aplicați bunele practici de lucru pentru a reduce expunerea la pulberi care conțin
cuarț?
Da

Nu
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Aplicați bunele practici de lucru pentru a reduce expunerea la pulberi provenite din
vată minerală, de exemplu vată de sticlă, lână de rocă sau fibră de sticlă?
Da

Nu

Dacă nu puteți evita lucrul cu fibre refractare, fibre specializate sau fibre cristaline,
aplicați bunele practici de lucru descrise pentru a reduce expunerea (și riscul de
cancer)?
Da

Nu

Angajați cu riscuri specifice
Știți cu ce substanțe chimice nu au voie să lucreze femeile gravide și cele care
alăptează?
Da

Nu

Știți cu ce substanțe chimice nu au voie să lucreze lucrătorii tineri?
Da

Nu

Ați luat măsurile necesare pentru a proteja persoanele care nu au capacitățile
lingvistice necesare pentru a înțelege toate instrucțiunile de prevenire scrise și/sau
orale?
Da

Nu

Ați luat măsurile necesare pentru a proteja persoanele cu handicap psihic sau fizic?
Da

Nu

Ați luat măsurile necesare pentru a proteja persoanele care lucrează singure cu
produse chimice sau substanțe periculoase?
Da

Nu
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Bune practici pentru anumite activități și întreprinderi
Aplicați bune practici de lucru pentru saloane de coafură?
Da

Nu

Aplicați bune practici de lucru pentru galvanoplastie?
Da

Nu

Aplicați bune practici de lucru pentru lucrările de laborator?
Da

Nu

Aplicați bune practici de lucru pentru sudare sau tăiere termică?
Da

Nu

Aplicați bune practici de lucru la vopsirea prin pulverizare?
Da

Nu

Aplicați bune practici de lucru la lucrul în spații închise?
Da

Nu

Aplicați bune practici de lucru la lucrul cu dejecții lichide?
Da

Nu

Importul de substanțe chimice
Ați primit informațiile necesare documentate despre riscurile și măsurile de siguranță
pentru substanțele chimice pe care le importați?
Da

Nu
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Amestecare
Ați luat măsurile necesare privind riscurile și de siguranță pentru produsele chimice pe
care le amestecați și le păstrați pentru utilizare ulterioară în propria societate?
Da

Nu

Reambalare și distribuție
Ați luat măsurile necesare privind riscurile și de siguranță dacă reambalați sau
distribuiți produse sau substanțe chimice (de exemplu, umplerea cu un produs chimic
lichid dintr-un butoi mai mare în recipiente mai mici)?
Da

Nu

Azbest
Ați verificat dacă lucrați sau nu cu azbest în lucrările de demolare și renovare?
Da

Nu

Ați verificat dacă procesați sau tratați materiale care conțin azbest?
Da

Nu

Ați verificat dacă lucrați sau nu cu azbest în cercetare, dezvoltare și analiză?
Da

Nu
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Sortarea substanțelor chimice care nu sunt necesare
Ați sortat produsele chimice care nu mai sunt utilizate/necesare?
Da

Nu

Fișe cu date de securitate și informații cu privire la riscuri
Sunt disponibile fișe cu date de securitate (FDS) pentru toate produsele chimice
utilizate sau depozitate care sunt etichetate cu una sau mai multe pictograme de
pericol (alb-negru în chenar roșu).
Da

Nu

Informații corecte în FDS
Am verificat dacă fișele cu date de securitate și etichetarea ambalajelor par să
furnizeze informații corecte în mod rezonabil?
Da

Nu

Conștientizare și cunoștințe
Întregul personal și celelalte persoane care intră în contact cu produse sau substanțe
chimice au informații și sunt conștiente de riscuri și știu cum să lucreze în siguranță și
să se protejeze?
Da

Nu

Înregistrarea produselor chimice
Aveți un registru (o listă) de produse și substanțe chimice care este practic pentru
dumneavoastră?
Da

Nu
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Partea II: Practici și proceduri
Evaluarea riscurilor - finalizată
Am efectuat o evaluare completă a riscurilor pentru toate activitățile în care se
utilizează substanțe și produse chimice sau în care se generează substanțe
periculoase.
Da

Nu

Evaluarea riscurilor - finalizată
Am efectuat o evaluare completă a riscurilor pentru toate activitățile în care se
utilizează substanțe și produse chimice sau în care se generează substanțe
periculoase.
Da

Nu

Evaluarea riscurilor - document scris
Aveți un registru scris al acestor evaluări ale riscurilor care ar trebui/trebuie
documentate?
Da

Nu

Calitatea evaluării riscurilor
Sunt suficient de bune evaluările riscurilor pe care le efectuați?
Da

Nu

Rutinele de achiziționare
Efectuați în prezent controale pentru a verifica dacă achiziționați produse chimice
periculoase care nu sunt necesare?
Da

Nu
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Depozitare
Respectați regulile specifice din fișele cu date de securitate privind depozitarea
produselor chimice?
Da

Nu

Utilizări neidentificate
Ați verificat dacă utilizați produse chimice numai pentru utilizările enumerate în fișele
cu date de securitate?
Da

Nu

Substituție
Ați verificat dacă puteți înlocui/substitui produsele sau procesele chimice periculoase
cu altele mai puțin periculoase?
Da

Nu

Substituție cu succes
Ați verificat dacă rezultatul unei înlocuiri/substituții aplicate sau planificate a unui
produs sau a unui proces chimic a avut succes?
Da

Nu

Emisii în aerul la locul de muncă
Ați luat măsurile necesare pentru a reduce concentrația de emisii de substanțe
periculoase în aer la locurile de muncă?
Da

Nu
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Expunerea la locurile de muncă din apropiere
Ați luat măsurile necesare pentru a reduce răspândirea substanțelor periculoase la
colegii care lucrează în apropiere?
Da

Nu

Echipamentul individual de protecție - Mănuși
Ați verificat dacă utilizați mănuși de protecție potrivite și dacă le utilizați corect?
Da

Nu
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Partea III: Măsuri de control pentru reducerea
riscurilor
Echipamentul individual de protecție – Protecție
respiratorie
Ați verificat dacă folosiți tipul corect de protecție respiratorie și dacă îl utilizați corect?
Da

Nu

Echipamentul individual de protecție – Ochelari și viziere
Ați verificat dacă folosiți tipul corect de ochelari de protecție și viziere și dacă le
utilizați corect?
Da

Nu

Etichete disponibile
Poate fi necesară amplasarea de semne și etichete, de exemplu pe țevi și recipiente,
la locurile de muncă unde se manipulează substanțe periculoase. Sunt prezente
semnele și etichetele de siguranță necesare?
Da

Nu

Spălător ocular de urgență
Este rapidă și ușor accesibilă fântâna pentru spălarea oculară de urgență și/sau dușul
de securitate?
Da

Nu

Măsură de siguranță
Ați verificat dacă utilizați tipul corect de fântâni pentru spălare oculară de urgență și
dușuri de securitate, precum și dacă le utilizați corect?
Da

Nu
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Raportarea incidentelor și a accidentelor chimice
Ați raportat incidentele sau vătămările chimice autorităților (precum și alte vătămări
profesionale)?
Da

Nu

Urmărirea incidentelor și a accidentelor chimice
Ați urmărit aceste accidente și vătămări și ați luat măsuri de precauție pentru a evita
incidentele și vătămările similare?
Da

Nu
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