NSW FIRE BRIGADES
EVDEKİ KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİ KULLANIMI VE SAKLANMASI
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BİLGİLER
2001 yılında, mağdurların çoğunun çocuk olduğu ve hastanede tedavi gerektiren 4858 zehirlenme vakası meydana
gelmiştir.
Avustralya Çocuk Kazaları Koruma Vakfı (Child Accident Prevention Foundation of Australia) haftada yaklaşık 50
çocuğun zehirlenme tanısıyla hastaneye yatırıldığını bildirmektedir. Kimyasal maddeler yalnızca imalat ya da ağır
sanayi dallarında kullanılmayıp, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Mutfak ve banyoyu temizlediğimiz,
çamaşır ve bulaşıkları yıkadığımız, böcek kontrolü için kullandığımız ve bahçeyi gübrelediğimiz tüm ürünler, boya,
araba ve mobilya cilaları, yüzme havuzu için kullandığımız klor, benzin, motor yağı, hidrolik yağ ve LPG gibi
kimyasal maddelerdir.
Evlerimizde kullandığımız ve kimyasal madde olarak değerlendirmediğimiz birçok ürün bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları aşağıda belirtilmektedir:
 Sabunlar, şampuanlar, deodorantlar, parfümler, ilaçlar, öksürük şurupları, reçeteli ilaçlar, vitaminler, bitkisel
ilaçlar ve organik temizlik ürünleri.
Tüm kimyasal ürünleri talimatlarına uygun olarak doğru bir şekilde saklamak ve kullanmak çok önemlidir.
Kimyasal maddeler zehirli ve yanıcı olabilir ya da karıştırıldıkları zaman şiddetli tepki verebilirler.

KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMA VE KULLANILMASINA
YÖNELİK ÖNERİLER?
Evinizi güvenli kılınız! NSW İtfaiye Teşkilatı (NSW Fire Brigades) aşağıdaki basit güvenlik kontrol listesini
uygulamanızı önermektedir:
3

Herhangi bir kimyasal ürünü almadan önce ETİKETİ OKUYUNUZ! Ürünün doğru kullanımını ve taşıdığı
tehlikeleri öğreniniz.

3

Evde, özellikle çocukların olması halinde, en az tehlike içeren kimyasal ürünleri SEÇİNİZ.

3

Kimyasal ürünleri çocukların ulaşamayacağı bir dolaba KİLİTLEYİNİZ. En tehlikeli ürünleri dolabın en dip
kısmında SAKLAYINIZ. Çocukların meraklı, keşfedici ve iyi tırmanıcı olduklarını UNUTMAYINIZ.

3

İmalatçı firmanın TALİMATLARINI İZLEYİNİZ. Ürünü çok dikkatli bir şekilde TUTUNUZ. Önerilen KORUYUCU
gereçleri kullanınız: eldiven, güvenlik gözlüğü v.b. gibi. Yeterli HAVALANDIRMAYI sağlayınız.

3

Temizlik bezlerini kullandıktan sonra ve çöpe atmadan önce YIKAYINIZ.

3

Kimyasal ürünleri kendi orijinal kutularında SAKLAYINIZ. Tüm kutuları okunaklı bir şekilde ETİKETLEYİNİZ.

3

Bazı ilaçların YİYECEK ya da İÇECEKLERE benzediğini unutmayınız. Bunları çocukların ulaşamayacağı bir
dolaba KİLİTLEYİNİZ.

¯ Kimyasal maddeleri birbiriyle KARIŞTIRMAYINIZ.
¯ İşiniz için gerekenden daha fazla kimyasal madde HAZIRLAMAYINIZ.
¯ Yapacağınız iş için gerekli olmayan kimyasal maddeler KULLANMAYINIZ.
¯ Kimyasal maddeleri kanalizasyon, tuvalet ya da oluklara BOŞALTMAYINIZ.

YAPILMASI GEREKENLER
Kimyasal maddeleri sakladığınız alanı ve kutu kapaklarını son zamanlarda KONTROL ETTİNİZ Mİ?
 Eski ya da atık kimyasal maddeleri ATMAK için belediye ile GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?
http://www.resource.nsw.gov.au/cleanout/chemical_collection.htm web sitesini ziyaret ediniz.
 İlk yardım talimatlarını İZLEYİNİZ. Ciltte ya da gözlerde YANMA OLMASI, kimyasal ürünün YUTULMASI ya
da SOLUNMASI durumunda, derhal tıbbi yardım isteyiniz.
 ZEHİRLENME BİLGİ HATTI (POISONS INFORMATION LINE): 131 126
AYRINTILI BİLGİ İÇİN YEREL NSW İTFAİYE İSTASYONU’NU (NSW FIRE BRIGADES STATION) ARAYINIZ
ya da www.fire.nsw.gov.au web sitesini ziyaret ediniz.

ACİL BİR DURUMDA 000 NUMARAYI ARAYINIZ

