
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ОТРУЙНИМИ        
ТЕХНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Технічні рідини, які при недотриманні правил поводження з ними
можуть викликати отруєння організму людини, отримали найменування
отруйних.

До  них  відносяться  охолоджуючі,  тормозні,  пускові,
протиобледенільні  рідини  і  різноманітні  розчинювачі.  Це  БСК,  АСК,
етиленгліколь,  дихлоретан,  бензол,  толуол,  ксилол,  метиловий  спирт,
етильовані бензини, мастила з отруйними присадками та інше.

Для  попередження  отруєнь,  військовослужбовець,  дотримуйся
наступних правил:

 перед  прийомом  на  роботу,  пов’язану  з  ОТР,  необхідно  пройти
медичний огляд, а безпосередньо перед початком робіт - інструктаж
із заходів безпеки і правил поводження з ОТР;

 не засмокчувати рідину ротом при її  переливанні,  для переливання
використовувати насос;

 під час робіт з ОТР не палити й не приймати їжу;
 всі  ємкості,  тара,  мірний  посуд  повинні  мати  надпис  «Отрута»,

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати рідину в пляшках, стаканах, так як її
можуть помилково випити для задоволення спраги;

 при  небезпеці  розбризкування  рідини  необхідно  користуватися
захисними окулярами;

 при  роботі  з  розчинювачами  в  приміщенні  необхідно  вмикати
вентиляцію, відчиняти фрамуги;

 при  появі  подразнення  дихальних  шляхів  необхідно  надягати
протигаз;

 зачищення резервуарів проводити тільки в шланговому протигазі із
рятувальним  поясом  на  тросі,  в  захисному  комбінезоні,  гумових
чоботах  і  брезентових  рукавицях,  з  обов’язковою  страховкою
особою, що знаходиться поза цистерною;

 спеціальний одяг поглинає пари технічних рідин, тому після роботи її
потрібно зняти і зберігати в спеціальній шафі;

 після закінчення робіт необхідно прийняти душ або ретельно вимити
з милом руки, обліччя, вию;

 для  миття  рук,  прання  одягу  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  використовувати
розчинювачі, етилований бензин;

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ,  ПАМ’ЯТАЙ  !   ОТРУЙНІ  РІДИНИ  ПРИ
ПРОНИКНЕННІ В ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПОКРОВИ ШКІРИ, ОРГАНИ
ДИХАННЯ  ВИКЛИКАЮТЬ  ТЯЖКЕ  ОТРУЄННЯ,  А  ПРИ  ПОПАДАННІ  ЇХ
ЧЕРЕЗ  РОТ  В  ШЛУНОК,  ОТРУЄННЯ,  ЯК  ПРАВИЛО,  ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
СМЕРТЮ.

У випадку попадання рідини в  шлунок НЕОБХІДНО ЯКОМОГА
ШВИДШЕ випити 1,5 - 2 літри чистої води або 2% розчин харчової соди і
викликати блювоту. При попаданні на шкіру необхідно обмити уражену
ділянку  шкіри  водою  з  милом,  змінити  спеціальний  одяг,  а  при



необхідності,  і  натільну  білизну.  Ураженого  слід  негайно  доставити  в
лікувальний заклад.


