ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧOYN ΕΝΖΥΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ;
Η έκθεση σε σκόνη μπορεί να βλάψει την υγεία μας!


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συστατικά που περιέχουν
ένζυμα φέρουν συνήθως
αυτήν την ετικέτα σήμανσης
κινδύνου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ




Τα συστατικά που περιέχουν ένζυμα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με τρόπο που να αποφεύγεται ο σχηματισμός σκόνης ή αερολύματος.
Πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό, όσο το δυνατό, του σχηματισμού σκόνης ή αερολύματος.
Σε περιπτώσεις ανοιχτών εργασιών, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλου σύστηματος εξαερισμού και απαγωγής σκόνης.

Το αλεύρι και άλλα συστατικά αρτοποιίας - όπως τα ένζυμα - είναι
αλλεργιογόνα
Η έκθεση μπορεί να προληφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί σε ένα ασφαλές
επίπεδο:


ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ






Ζύγιση αλεύρων και συστατικών:

Τροφοδότηση αλεύρων και βελτιωτικών από σιλό σε δοχεία
ανάμειξης (ημι-βιομηχανική αρτοποιεία):

Η σκόνη ενζύμου μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση παρόμοια με
την εισπνοή κοινών αλλεργιογόνων όπως η γύρη ή η οικιακή σκόνη.
Στα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται ερεθισμός ματιών, ρινική
καταρροή, δύσπνοια και άσθμα.




Αποτρέποντας τη διάχυση της σκόνης στον αέρα.
Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
Ακολουθώντας πάντα τις σωστές διαδικασίες λειτουργίας.

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ




Διάχυση αλεύρων από ύψος προκαλεί δημιουργία σκόνης.









Ρίψη από ύψος και έντονη ανακίνηση του σωλήνα τροφοδοσίας προκαλούν δημιουργία
σκόνης.

Μεταφορά αλεύρων και βελτιωτικών από αρχική συσκευασία σε δοχεία ανάμειξης (αρτοποιεία):








Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.
Αποφύγετε τη διάχυση /μεταφορά της σκόνης.
Καθαρίζετε πάντα μετά από τυχαία έκλυση.
Αλλάζετε τα ρούχα εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες.
Συνιστάται αναπνευστική προστασία σε ορισμένες
περιπτώσεις, για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό τυχαίας έκλυσης
(Απαιτείται: Χρήση μάσκας P3, FFP3 ή N100).
Να φέρετε πρόσθετο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και γυαλιά
ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο επαφής με το δέρμα.



ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΖΥΜΑ
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, και αν αυτό είναι δυνατό.
Συνεχίστε να ξεπλένετε εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει.
1. Ανοίξτε την συσκευασία προσεκτικά στο
σημείο ένδειξης.

2. Τοποθετήστε την ανοιχτή άκρη της στο
δοχείο ανάμιξης.

3. Δημιουργείστε μια σχισμή στην αντίθετη
πλευρά της συσκευασίας με ένα μαχαίρι.

4. Μετακινείστε προσεκτικά τη συσκευασία
μέσα στο δοχείο ανάμιξης.

5. Ανασηκώστε την έτσι ώστε το αλεύρι να
ολισθαίνει μέσα στο δοχείο χωρίς απώλειες.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα
ρούχα σας αν έχουν επιμολυνθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Να χρησιμοποιείτε:
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 Επαγγελματικού τύπου ηλεκτρική σκούπα προσαρμοσμένη στη σκόνη
Να καθαρίζετε αμέσως μετά από τυχαία έκλυση.
αλευριού (δύο φίλτρων, ένα εκ των οποίων να είναι υψηλής απόδοσης
HEPA H14).
Να αποφεύγετε:
 Να φέρετε πάντα αναπνευστικό και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
σε περίπτωση τυχαίας έκλυσης ή / και καθαρισμού.
 Βούρτσες, σκούπες, νερό υψηλής πίεσης ή / και πεπιεσμένο αέρα.

Κατάποση: Ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης ή εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε ιατρό.
Εισπνοή: Σε περίπτωση δύσπνοιας, μετακινηθείτε σε περιοχή με καθαρό
αέρα και παραμείνετε σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.










Γενική συμβουλή: Εάν τα αναπνευστικά συμπτώματα επιμένουν, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εργασίας.

