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Seminář
Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při
nakládání s chem. látkami
11. 4. 2013 - Praha
Hlavní témata semináře:
 povinnosti bežného podniku v oblasti chemickáých látek a směsí
 povinnosti v oblasti BOZP se zaměřením na chem. látky
 expoziční scénaře použití chem. látek
Termín: 11. 4. 2013 - Praha
Určeno pro:
Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti chemických látek a přípravků se
zaměřením na bezpečnost práce. Určeno výrobce, dovozce, následné uživatele, uživatele i
distributory a další zájemce o tuto problematiku.
Program:









legislativa v oblasti BOZP
povinná dokumentace při práci s CHLS
písemná pravidla pro CHLS, sestavení, vztah k CLP
značení CHLS (náhradní obaly, zařízení...)
školení pracovníků (rozsahy, způsobilosti, intervaly)
bezpečnost práce při nakládání s CHLS
povinnosti uživatelů, následných uživatelů, distributorů CHLS
expoziční scénáře

Lektor: Ing. Hana Krejsová - Výzkumný ústav organických syntéz
Místo konání:
PRAHA: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Kontrola BL
Sekce BL

Informace, která musí být
v sekci

Možná rozhodující akce a upozornění na
kontrolu

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI
1.1 Identifikátor
V případě látky:
Kontrola hlavně Registračního čísla.
výrobku
Název (obchodní,
Pokud látka byla registrována, musí být
chemický) +
uvedeno RČ.
Indentifikační č. (CAS
1/ Když chybí, registrace bude v dalších
nebo EC, Index. č.)
termínech.
Registrační číslo (RČ).
2/ Když je, jsou možné ES dle 1.2
V případě směsi látky:
Název směsi
1.2 Příslušná určená Určená použití (případně RČ. → kontrola Určeného použití;
použití látky nebo použití nedoporučená)
pokud musí být uvedeno, že se jedná o
směsi
a
meziprodukt za SCC nebo je uveden výčet
nedoporučená
použití dle CSR →
kontrola ES
použití
nebo SCC
1.3 Podrobné údaje
o dodavateli
bezpečnostního listu

Název výrobce/
dovozce/distributora atd.
Adresa
Kontakt na info. o SDS
Tel č. nepřetržité pomoci
(v zemi uživatele)

1.4 Telefonní číslo
pro naléhavé
situace:
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikace látky Pro látky – klasifikace
nebo směsi
CLP i DSD
Pro směsi – DPD (CLP
může být v čl. 16)
2.2 Prvky označení

Pro látky
Pro směsi

2.3 Další
nebezpečnost

Nebezpečí, které není
klasifikováno v 2.1

Kontrola zda je údaj uveden
Kontrola zda je údaj uveden

Uvedení nebezpečí a H věty i R věty –
základní informace o nebezpečnosti
Uvedení nebezpečí a R věty do 2015 (pak
H věty) – základní informace o
nebezpečnosti
Označení na etiketě dle CLP (symbol, H, P
věty, signální slovo, případně označení
omezení). Musí být v souladu s obalem.
Označení na etiketě dle DPD (symbol, R,
S věty, případně označení omezení). Musí
být v souladu s obalem.
Kontrola, co je uvedeno

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Látky
% látky + nečistoty, další
složky v případě
vícesložkové nebo
UVCB látky.
Klasifikace složek,
(Pouze pokud jde o látku
čl.3.2 odpadá)
3.2 Směsi
Složení v % látek;
klasifikace látek, jejich
RČ
(Pouze pokud jde o směs
čl.3.1 odpadá)
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Čl. 4.1 – 4.3
Popis PP pro každou
cestu expozice
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Vhodná, nevhodná
hasiva
5.2
Zvláštní
nebezpečnost
vyplývající z látky
nebo směsi

Kontrola, zda-li je přítomen údaj o
SVHC látce
ANO → Upozornění odd. REACH

Pokud je uvedeno RČ. Některé látky ve
směsi, může být připojen i ES →
kontrola ES
Kontrola, zda-li je přítomen údaj o
SVHC látce
ANO → Upozornění odd. REACH
Proškolení a zajištění případných
doporučených opatření
Kontrola dostupnosti
Součást školení

Informace pro hasiče a osoby likvidující
požár
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1
Opatření na Doporučené postupy a
Kontrola, zda je uživatel připraven plnit
ochranu
osob, opatření
předepsaná opatření. Někdy mohou být
ochranné prostředky
uvedeny specielní OPP (jiné než v čl. 8.2)
a nouzové postupy
6.2
Opatření na
ochranu životního
prostředí
6.3
Metody
a
materiál
pro
omezení úniku a pro
čištění
6.4 Odkaz na jiné
oddíly
5.3 Pokyny pro hasiče

7. NAKLÁDÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatření pro
Doporučená opatření,
Soulad s ES
bezpečné zacházení

Kontrola, zda je uživatel připraven plnit
doporučená opatření

7.2 Opatření pro
bezpečné zacházení
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní
Limity národní, EU
Kontrola plnění předepsaných limitů na
(PEL, NPK-P, TWA,
parametry
provoze ve spolupráci s OŘS ISO.
STEL)
Vedení přehledů porovnání měření s
Limity DMEL, DNEL,
limitem. Národní PEL/ NPK-P se
PNEC
upřednostňuje před DMEL/DNEL.
(OŘS ISO, provozy)
8.2 Omezování
OOP pro všechny možné Kontrola OOP
expozice
cesty expozice, soulad
(OŘS ISO, provozy)
s ES
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o
Pokud jsou nové informace, předat je
základních
výrobci/ dodavateli
fyzikálních a
chemických
vlastnostech
9.2 Další informace

10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 – 10.6
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o
Toxikologická data
toxikologických
účincích

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1. -12.6
Informace na
ekotoxikologické
působení výrobku
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1
Metody
nakládání s odpady
14. INFORMACE PRO PŘERRAVU
14.1 -14.7

Kontrola. Pokud jsou nové informace,
předat je výrobci/ dodavateli
Kontrola. Pokud jsou nové informace,
předat je výrobci/ dodavateli
Kontrola havarijního plánu, podmínek
pro čistění odpadních vod (OŘS ISO,
provozy)
Kontrola plnění
(OŘS ISO, provozy)
Kontrola shody označení nákladu a balení
s SDS

15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení
týkající se
bezpečnosti, zdraví
a životního
prostředí/
specifické právní
předpisy týkající se
látky nebo směsi
Informace, zda byla
15.2 Posouzení
vytvořena CSR a ES
chemické
bezpečnosti
16. DALŠÍ INFORMACE
Doplňující informace
Plné znění R, H – vět
použitých v SDS
Příloha
Expoziční scénáře

Pokud v čl. 1.2 a 15.2,
pak musí být v příloze
zaslán (např. jako příloha
na uživatelovo použití

Kontrola, zda látka podléhá autorizaci
autorizace(dle přílohy XIV nařízení
REACH) nebo omezení/ zákazu (dle
přílohy XVII nařízení REACH).
ANO → Upozornění odd. REACH

Kontrola v návaznosti na ES

Informativní charakter

Kontrola dle čl. 4.2 této přílohy

