
Pogotowie bhp – kompleksowa obsługa firm – http://bihp.net  FB/PogotowieBhp  

INSTRUKCJA BHP  PRZY PRACACH   Z WYKORZYSTANIEM 
PREPARATÓW CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH 

 
 WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY  

Do samodzielnej pracy z użyciem preparatów chemicznych i biologicznych może przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na 

pracę na tym stanowisku od bezpośredniego przełoż �onego oraz:   

• �Ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)   

• Zaliczenie odpowiedniego instruktażu stanowiskowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z instrukcjami stosowania 

oraz instrukcjami BHP . 

• �Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza   

• Ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży �roboczej   

• Wypoczęty, trzeźwy  

�CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY  

• �Przygotować potrzebne narzędzia i urządzenia  

•  �Sprawdzić stan techniczny wykorzystywanych narzędzi i urządzeń   

• Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykorzystywanych preparatów chemicznyc �h i biologicznych  Zaplanować kolejność 

�wykonywania poszczególnych czynności  

•  �Sprawdzić stan techniczny oświetlenia stanowiska,   

• �Sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznej   

• Zapoznać się z etykietami wykorzystywanych preparatów chemicznych i biol �ogicznych   

• Zapoznać się ze sposobem udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia używanymi preparatami chemicznymi i 

�biologicznymi  

•  �Przygotować niezbędne pomoce oraz konieczne ochrony osobiste   

• Sprawdzić czy preparaty są w oryginalnych opakowaniach �z etykietami   

• Stosować rękawice ochronne. 

ZASADY I SPOSOBY BHP  PRZY PRACY Z PREPARATAMI �CHEMICZNYCH NIE WOLNO:   

• �Korzystać z preparatów chemicznych i biologicznych o niewiadomym pochodzeniu   

• Używać preparatów chemicznych i �biologicznych znajdujących się w nieoryginalnych pojemnikach   

• Uż �ywać preparatów chemicznych i biologicznych znajdujących się w pojemnikach bez etykiet   

• Wykorzystywać preparatów do celów innych niż  �zostały przeznaczone  

•  Wykorzystywać preparaty po terminie ich przydatności  

•  Mieszać ze sobą róż �nych preparatów   

• Używać preparatów bez stosowania odzież �y roboczej i ochronnej   

• Spożywać żywności oraz napoi podczas pracy z preparatami chemicznymi  

�NAKAZUJE SIĘ:   

• Używać obowiązujące ochrony osobiste i odzież rob �oczą   

• Stosować się do instrukcji zuż �ycia preparatu   

• Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla 

�siebie i otoczenia   

• Stosować preparaty chemiczne i biologiczne zgodnie z przeznaczeniem � 
•  �Przechowywać preparaty w wyznaczonym miejscu   

• Zachować ostrożność �podczas aplikowania preparatów  

•  Po zakończeniu pracy usunąć pozostałości preparatu, odłożyć preparat w wyznaczone miejsce. 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY �  
• Usunąć pozostałości preparatu, �  
• Odłożyć �preparat w wyznaczone miejsce   

• �Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny   

• Zabezpieczyć preparaty przed przypadkowym użyciem przez osoby nieuprawnione 

 �ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH  

• Bezwzględnie należy udziel �ić pierwszej pomocy poszkodowanym   

• Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy zabezpieczyć oraz pozostawić 

�w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek   

• W razie pożaru zawiadomić straż pożarną 

OZNACZENIA NA ETYKIETACH SUBSTANCJI 

         


