בטיחות בשימוש בחומרים מסוכנים במבני חינוך
(חומרי ניקוי ,חומרי הדברה ,תרופות)
הנושא :מרחבי מבני חינוך (גני ילדים ובתי ספר) לעתים קרובות
נגועים במזהמים יותר מאשר אזורים המוגדרים כאזורי זיהום כבד!
החשיפה לחומרים אלו נגרמת בעיקר כתוצאה משימוש רב בחומרי ניקיון
חומרי הדברה ומאחסון ושימוש לקוי בחומרים אלו .קיימים גם מקרים
של בליעת כדורים שנמצאו באופן גלוי .מחקרים מראים בוודאות
שחשיפה לחומרים מסוימים גורמת לפגיעה בבריאותם ,בהתפתחותם,
וביכולת הלמידה של הילדים שלנו .הידעתם שילדים רגישים יותר
ממבוגרים מחשיפה לחומרים כימיים?
על-פי הנחיית משרד החינוך ,משרד הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה
וניסיון בתחום קיימים הנחיות והמלצות ל:

 .1הפחתת מזיקים – מניעת צורך בריסוס עם חומרי
הדברה

 .2מניעת חשיפה לחומרי כימיים
•

יש לפתח מודעות ואחריות על שמירת
סביבה בריאה ובטוחה שמונעת
חשיפת ילדים וצוות לחומרים מסוכנים
כבר בקניית חומרי הניקוי וחומרים
אחרים ,תקראו ותפעלו בהתאם
להוראות (הכולל סימני אזהרה) ויש
להתייחס לסיכונים הנובעים מאחסון
או שימוש לקוי.

•

מותר לאחסן חומרים מסוכנים רק
בארון נעול .שמרו על מפתחות
מיקום האחסון אצל אנשי הצוות.
אל תקנו חומרים מסוכנים בכמויות
גדולות אם אין מקום בטוח לאחסון.
אין לאחסן חומרים מסוכנים במקלט
או ממד!
יש לשמור חומרים מסוכנים באריזות
המקוריות שלהם או באריזה
שמודבקת עליה תווית המציינת את
התוכן ,הסיכונים והוראות השימוש
באופן ברור ובולט
אין לערבב חומרי ניקוי ,ובמיוחד:
אקונומיקה ,חומר חומצי (למשל חומר
מסיר אבנית) או בסיס (למשל חומר
מסיר שומנים או לפתיחת סתימות)
ציוד המיועד לניקוי וחיטוי בשירותים
לא יהיה בשימוש עבור מטרות
אחרות ויאוחסן במקום מיועד לכך.
במקרה של שפיכת נוזל או לכלוך ,יש
לנגב מיד במים חמים עם סבון קל
(כמון סבון כלים) ,כדי למנוע צורך
בשימוש בחומרים מסוכנים בעתיד.

•

יש למנוע רווח מתחת לדלתות או
סביב לחלונות או צינורות
עכבר יכול לחמוק בחלל מתחת לדלת
בגובה עיפרון ( 4-6מ"מ)

יש להקפיד על סגירה מיטבית של פחי
אשפה ומכלי קומפוסט ומחזור  -ולשטוף
אותם באופן קבוע בחלקם החיצוני.

•
•
יש להתקין רשת בכל
חלון בכל חדר על מנת
למנוע כניסה של חרקים
ומזיקים אחרים לתוך הבניין

•

•

יש להרחיק ולאחסן תרופות
וקוסמטיקה השייכות לצוות או
לתלמידים במקום גבוה ונעול

מטבח ,חדר אוכל
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