
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ? 

Това е важно за вашето здраве. Ако вашето дружество 
не спази изискванията по регламента REACH, това 
може да окаже съществено въздействие върху вас, 
тъй като е възможно да не използвате химикалите 
безопасно. 

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ? 

Да покажете тази листовка на вашите работодатели, 
за да се уверете, че те знаят какво трябва да 
направят, когато получават разширени 
информационни листове за безопасност. Тъй като в 
дружеството, в което работите, сте изложени на 
химикали, вие можете да помогнете на вашия 
работодател да изпълни своите правни задължения. 

Уверете се, че вие и другите работници във вашето 
дружество разбирате и прилагате мерките, които се 
основават на разширените информационни листове за 
безопасност. Ако се затруднявате, поискайте от 
вашите работодатели да ви осигурят обучение. Това е 
задължение съгласно законодателството за защита на 
работниците. 

 
 

Ако вашето дружество използва 
опасни вещества, регистрирани по 
REACH, скоро може да видите 
нови, разширени информационни 
листове за безопасност. Това е едно 
от основните нововъведения на 
регламента REACH с цел да даде 
възможност на вас и останалите 
работници да използвате тези 
вещества по безопасен начин. 

КАКВО Е НОВОТО В РАЗШИРЕНИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ? 

Разширените информационни листове за безопасност 
включват приложение със сценариите на експозиция. 
Сценариите на експозиция съдържат практически 
съвети за условията за безопасна употреба на 
химикалите, включително за необходимите мерки за 
управление на риска и управление на отпадъците. 
Тази информация е извлечена от проведената по 
REACH оценка за безопасност на химичното вещество 
за всички употреби в жизнения цикъл на веществото. 

С КАКВО ЩЕ БЪДАТ ПОЛЕЗНИ ЗА ВАС НОВИТЕ 
ПРАВИЛА? 

Новите правила ще помогнат за опазване на вашето 
здраве и околната среда. Допълнителната 
информация за сценариите на експозиция може да се 
използва, за да се подобри безопасното използване 
на химикалите, да се намали експозицията на опасни 
химикали и да се избегнат професионалните 
заболявания. Въведените с регламента REACH нови 
правила допълват съществуващото законодателство в 
областта на здравето и безопасността. 

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И 
СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И ДА ПРАВЯТ РАБОТНИЦИТЕ 

 

Използвате ли химикали? 

Използвайте ги безопасно! 

© EU-OSHA/Симона Палиянскайте 



 
 

 

КАКВИ СА ПЕТТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАШЕТО 
ДРУЖЕСТВО? 

Вариант 1: Да поиска от доставчика да включи 
вашите употреби в своя информационен лист за 
безопасност 
Доставчикът следва да предостави на вашето 
дружество преработен сценарий на експозиция за 
вашата употреба. Вашият работодател трябва да 
предостави на доставчиците достатъчно информация 
за вашите употреби и за условията за употреба с 
оглед те да направят оценка. 
 
 
Вариант 2: Да приспособи дейността на 
дружеството към условията на употреба, описани в 
сценариите на експозиция, а именно: 

• прилагане на указаните условия за безопасна 
употреба; 

 
• адаптиране на състава/дизайна на продукта и 
 
• препоръчване на подходящи условия за безопасна 

употреба на вашите клиенти. 
 
 
Вариант 3: Да потърси друг доставчик, който може 
да предостави сценарий на експозиция, обхващащ 
вашата употреба и условия за безопасна употреба. 
 
 
Вариант 4: Да потърси алтернативно техническо 
решение и да преустанови използването на 
въпросното вещество. 
 
 
Вариант 5: Да извърши собствена оценка на 
безопасността на химичното вещество 
Първо, да провери дали се прилага изключение. Ако 
това не е така, вашето дружество трябва да изготви 
собствен доклад за безопасност на химичното 
вещество за употребите и условията за безопасна 
употреба. То ще трябва да актуализира доклада за 
безопасност на химичното вещество и да го представя 
за проверка при поискване от националните органи. 

КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩ? 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) 
предлага уебстраница, посветена на REACH: 
http://www.etuc.org/r/830 

ECHA предоставя ръководства, ИТ инструменти и 
наръчници: http://echa.europa.eu/downstream, както и 
данни за всички регистрирани вещества: 
http://echa.europa.eu/registered-substances 

Националните бюра за помощ във връзка с REACH 
предоставят практически съвети на съответния език: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/ 

EU-OSHA предоставя информация за управление на 
рисковете при използване на опасни вещества на 
работното място: http://echa.europa.eu/registered-
substances 

Финансираният от ЕС портал за помощ при заместване 
е източник на информация за алтернативни вещества 
и технологии: http://iuclid.eu/ 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ВАШЕТО 
ДРУЖЕСТВО? 

След като вашето дружество получи разширен 
информационен лист за безопасност, вашият 
работодател трябва да предприеме няколко стъпки. 
Уверете се, че вашият мениджър по безопасността е 
запознат с тях. 

Стъпка 1: Да провери дали начините на употреба 
във вашето дружество са обхванати в раздел 1.2 от 
информационния лист за безопасност и в сценариите 
за експозиция. 

Стъпка 2: Ако вашите употреби са обхванати, да 
сравни условията за безопасна употреба, описани 
в сценариите на експозиция, с действителните 
условия на употреба във вашето дружество. 

Ако се установи несъответствие в стъпка 1 или 
стъпка 2, вашето дружество трябва да 
предприеме действия, като избере една от 
следните пет възможности 
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