
 

 תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין

 :כללי

בעל היתר רעלים ליישום  פורמלין יהיה רק מי שעבר השתלמות שמקיים המשרד לאיכות הסביבה . 1

  .לצורך מתן הכשרה מיוחדת ליישום פורמלין

 .י עובדים שעברו השתלמות מיוחדת לכך"יישום פורמלין יעשה רק ע. 2

היתר הרעלים יישם פורמלין בעצמו או באמצעות עובדיו רק אם ננקטים כל אמצעי הזהירות בעל . 3

 .  הדרושים למניעת פליטה בלתי מבוקרת של פורמלין לסביבה

 :בעל היתר הרעלים יפעל בישום פורמלין כמפורט להלן

טר לדונם ובריכוז  לי100בעת ביצוע חיטוי לול בפורמלין לא יעשה שימוש בכמות פורמלין העולה על . 1

 . 37%עד 

 .חיטוי בפורמלין יעשה רק בתוך הלול ולא מחוץ לו. 2

לפני תחילת היישום . חיטוי בפורמלין יעשה רק בלול האטום באופן שימנע דליפת פורמלין לסביבה. 3

הבדיקה ותוצאותיה ירשמו ותיעוד זה ישמר לביקורת הממונה על . י המיישם"תיעשה בדיקת אטימות ע

 .1993 -ג "ק החומרים המסוכנים התשנפי חו

 .בכפוף לאמור להלן חיטוי בפורמלין בלולים יעשה רק בלול שהוא בעל רצפה קשיחה. 4

בלול שאינו בעל רצפה קשיחה יתבצע חיטוי בפורמלין רק באישור מראש בכתב מעת רופא וטרינר . 5

 .ממשלתי למחלות עופות

 . מטר לשניה2 -ח גבוהה מחיטוי בפורמלין יבוצע רק כאשר מהירות הרו . 6

 ," ריסוס בפורמלין-סכנה אין כניסה " ,  פתח הלול ישולט לפני תחילת היישום בשלט הכולל אזהרה. 7

 . הטלפון של  המיישם'  ואת מס

 .אין להסיר את השלט עד לנידוף מלא של הפורמלין

 :לא יבוצע חיטוי בפורמלין במקרים שלהלן. 8

 מטר מבתי מגורים או ממוסדות   50 -יצוניים נמצא במרחק של פחות מבלול שאחד מקירותיו הח). א(

 .ציבור מאוישים

למעט אם ניתן אישור מראש בכתב מאת הממונה ובכפוף , כאשר בני אדם שוהים בסביבה הקרובה). ב(

 .לתנאים שינתנו באישור האמור לענין שמירת הבטיחות וההגנה על הסביבה

 :יןתנאים לטיפול באירוע עם פורמל

הנוהל ישלח למחוז המשרד לאיכות . בעל היתר הרעלים יכין נוהל חירום לטיפול בארוע עם פורמלין . 1

 .הסביבה לאישור

 .בכל ארוע יש לפעול על פי האמור בנוהל החירום המאושר . 2

 .יש לתרגל את נוהל החירום לפחות פעם בשנה עם כל צוות העובדים . 3

 :בטיחות ובציוד לטיפול באירוע כמפורט להלןצוות היישום יהיה מצויד בכל עת בציוד .  4

זאת בנוסף . (פילטרים מתאימים שישמרו לטיפול באירוע בלבד+ מסיכות פנים מלאות . א

 ).לפילטר המשמש את העובד בשעת היישום

 .מכשיר למדידת כיוון ועצמת הרוח. ב

 .ורמליןכפפות ומגפיים המתאימים לעבודה בפ, ביגוד מגן מלא מתאים הכולל חליפה. ג

 .מכשיר קשר לתקשורת בין העובדים ולדיווח חיצוני. ד
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 .אמצעי קשר לדיווח חיצוני. ה

 .ברז מים זמין ליצירת רסס מים בעת דליפת פורמלין לסביבה. ו

 

 :תנאים נוספים לתנאי האחסון המופיעים בתנאים הכללים

 מחומר עמיד לחלחול רצפת המחסן תהיה. אחסון פורמלין יעשה אך ורק בתוך מחסן המיועד לכך . 1

 . גם בעת אירוע, פורמלין עם שפה מוגבהת באופן שימנע פיזור הפורמלין מחוץ למחסן

 .במחסן יוצב ציוד ספיגה מתאים למקרה של שפך . 2
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