ЧЕКЛИСТ “WALK THE TALK”
ОБИКОЛКА НА РАБОТНИ МЕСТА
Име на компанията:
Обект:

Използвани химични вещества :
Изоцианати
Диизоцианати
Полиоли, ако са опасни
Пенообразуватели
Други

Страна:
Сфера на бизнес:
Лице за контакти/Ръководител служба по безопасност:
Ръководител обект:
Брой служители:
Варел
Насипно
Документация по химическа безопасност
(последните 3 години):
Използвани производствени процеси
Работа по обезпечаване на безопасността
и допълнителни производства
Инциденти/злополуки
Крайни продукти
Спорове с обществеността или властите

Дата на посещение:
Коментари

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ОСНОВНИ ДАННИ
Наличие на информация за екологично здраве и безопасностѕ
Изложени плакати за изоцианата
Диизоцианати
SDS папки
Указания за работа
Подходящи етикети

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДОБРА ПРАКТИКА
Политика за екологично здраве и безопасност
Изложена политика за екологично здраве и
безопасност
Доказателства за вътрешна програма за обучение
Проведени одити за екологично здраве и
безопасност (вътрешни)
Всяка външна акредитация по екологично здраве и
безопасност
Съхранявани и водени медицински картони на
служителите
Медицински прегледи преди наемане на работа
Непрекъснато медицинско наблюдение
(отбележете честота)

Разтоварване на химични вещества и складови съоръжения
Правилно съхранение на варели/IBC-контейнери
Правилно боравене с насипните вещества
Правен ли е одит на тези съоръжения

Условия на работните места (вкл. складови участъци)
Стандарт за складово стопанство
Достатъчна вентилация
Редовни проверки на вентилацията и съхранение
на документацията
Данни за изследване на професионалната хигиена

Средства за индивидуална защита (операции и поддръжка)
Използвана защита за очите
Използване на подходящи ръкавици за работа с
химични вещества
Предпазни обувки със стоманени бомбета (където
е целесъобразно)
Използване на защитно облекло с дълги ръкави
Подходяща дихателна защита

Химически отпадъци
Контролирани и сегрегирани
Правилно изхвърляни

Изхвърляне на варелите
Обезвреждане на варелите преди изхвърляне

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Аварийно оборудване
Аптечки за първа помощ
Дезинфекциращи душове
Чашки за промиване на очите
Дихателни апарати
Оборудване за управление на пожари

Пункт за санитарна обработка
Да се вижда добре
Течни и твърди дезактиватори

Действия при аварийни обстоятелства
Процедури в писмен вид
Данни за правила за действие при аварийни
обстоятелства

