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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

● Ως Μέσα (εξοπλισμός) Ατοµικής Προστασίας είναι κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο

εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από

έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε

συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

● Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να

οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν

στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΕΚΑΣΤΗ

Για την πλήρη προστασία ενός χρήστη γεωργικών φαρμάκων απαιτείται ο ακόλουθος

εξοπλισμός:

Φόρμα προστασίας με κουκούλα

Προδιαγραφές:

➢ Ένδυμα χημικής προστασίας τύπου 4

➢ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 465

Γυαλιά κλειστού τύπου

Προδιαγραφές:

➢ Ευρωπαϊκό Πρότυπο: EN 166

➢ Σήμανση στο σκελετό: 3S

➢ Σήμανση στο φακό: 3S
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Χρήσιμες συμβουλές: Μετά από κάθε ημέρα εργασίας καθαρίζετε τα γυαλιά

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή (πχ.πλύσιμο με νερό στο τέλος κάθε

εργασίας)

Μάσκες με φίλτρα

Πώς θα ξεχωρίζετε τη μάσκα που παρέχει τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας.

Η μάσκα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- CE που να ακολουθείται από τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμματα

- Για σκόνη και ψεκαστικό νέφος: μάσκα-φίλτρο FFP2 (standard προστασία) ή FFP3 (EN

149/2001) – (υψηλή προστασία)

- Για οργανικούς ατμούς που υπάρχουν στην πλειονότητα των φυτοπροστατευτικών

προϊόντων: A2 (EN 405/2002 ή EN 141/2000)

- Για άλλες ουσίες, όπως οξέα, χρειάζονται άλλου τύπου φίλτρα. Συμβουλευτείτε τον

κατασκευαστή.

Χρήσιμες συμβουλές:

➔ Η μάσκα-φίλτρο FFP2 (standard προστασία) έχει φίλτρο με μέση αποτελεσματικότητα

94% και η μάσκα-φίλτρο FFP3 (EN 149/2001) – (υψηλή προστασία) μέση

αποτελεσματικότητα 99,97%

➔ Συνιστάται συνδυασμός μάσκας με φίλτρο ΑχPχ, όπου χ η κλάση του φίλτρου, για

καλύτερη προστασία από οργανικούς ατμούς και διαλύτες και σκόνες κατά τη χρήση

σκευασμάτων WP ( βρέξιμη σκόνη). Συνήθως χρησιμοποιείται η ταξινόμηση Α2P3.

Γάντια

Σε κάθε γάντι θα πρέπει να αναγράφονται:

❖ Το CE (σήµα πιστότητας της ΕE)
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❖ Ο αριθµός του εργαστηρίου που το ενέκρινε

❖ Το έτος παραγωγής του

❖ Το όνοµα του κατασκευαστή

❖ Οι ιδιαίτερες ιδιότητές του π.χ. Α,Η, ή RC

❖ Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους που είναι το διπλό τρίγωνο

❖ Διαφορετικός χρωµατισµός ανά κλάση

Χρήσιμες συμβουλές:

● Κατά τις εργασίες για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος χρησιμοποιήστε

γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων με χημική προστασία και πιστοποίηση κατά ΕΝ

374.

● Γάντια μιας χρήσης με πιστοποίηση κατά ΕΝ 374-3:2003- με χαμηλότερη χημική

προστασία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες όπως στον

ψεκασμό με τρακτέρ χωρίς καμπίνα, στη μηχανική επισκευή του ρυπασμένου

ψεκαστικού εξοπλισμού, στο ξέπλυμα/ καθάρισμα του ψεκαστικού εξοπλισμού και στη

συλλογή των κενών και ξεπλυμένων συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων.

Μπότες

Οι μπότες θα πρέπει να διατηρούνται σε προστατευμένο μέρος και να πλένονται μετά από

κάθε χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Αντικατάσταση των μποτών μετά από έξι

μήνες χρήσης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ !! Πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή
πάτε στο μπάνιο κατά τη διάρκεια διαλείμματος και πριν

χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο.
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