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Amaç
Kullandığınız bütün tehlikeli madde ve kimyasal tiplerinin, nasıl kullanılacaklarının, nasıl bertaraf edileceklerinin ve bu
maddeler hakkındaki düzenlemeleri içeren yazılı bir kayıt oluşturmak.

1: Kullandığınız bütün tehlikeli maddeleri belirleyin
Tehlikeli maddeler katı, sıvı ve gaz formunda bulunabileceği gibi insanlara, yaban hayata ve çevreye
zararlıdır. Otellerde genellikle aşağıda belirtilen tehlikeli maddeler kullanılır:
–
–
–
–
–
–
–
–

Klor gibi havuz dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılan kimyasallar
Tutkal ve boya gibi bakım malzemeleri
Dezenfektan gibi temizlik malzemeleri
Deterjan ve benzeri çamaşır kimyasalları
Piller, ampüller ve mürekkep tonerleri
Propan ve dizel gibi yakıt türleri
Cihaz ve klima ünitelerinde kullanılan soğutucu kimyasallar
Yağlar, özellikle hidrolik ve atık yağlar

2: Her birinin nasıl yönetilmesi gerektiğini kaydetmek için bir belge
oluşturun
Kullanılan kimyasal türlerinin veya tehlikeli madde içeren ürünlerin nasıl kullanılacağı, depolanacağı ve
bertaraf edileceği ile ilgili, personelinizin erişiminde olacak detaylı bir ana doküman oluşturunuz.

3: İlgili yasa, lisans ve izinlerin kaydını tutun
İlgili yönetmelikler, lisans ve izinler hakkında mevcut bilgilerinizi düzenli olarak kontrol ederek,
güncelliğinden ve gerekli yasal yükümlülüklere uyduğunuzdan emin olunuz.

4: Her kimyasalın güvenli olarak nasıl kullanılacağı ve bertarafı ile ilgili
dokümantasyon tutun
Maddelerin nasıl kullanılacağı, depolanacağı ve bertaraf edileceği ile ilgili en güncel yönetmeliklere sahip
olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu bilgiler sıklıkla değişebilir ve güncel kalmak önemlidir.

5: Her departmanın bu kay ıta erişebilir olduğundan emin olun
Bu kaydın asıl amacı, personelin tehlikeli kimyasalları nasıl kullanacağı, saklayacağı ve imha edeceği
hakkında doğru bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebildiğinden emin olmaktır.

6: Düzenli güncellemeler programlayın
Kullandığınız ürünler veya bunların kullanım süreçlerini değiştirebilir veya yönetmelik ve yasalar hakkında
yeni bilgilere ulaşabilirsiniz. Biz, üç ayda bir bu dokümanı gözden geçirmeyi programlamanızı ve yeni bir
ürün veya tedarikçi kullanıldığında, gerekli kayıt değişikliğinin yapıldığı bir prosedür geliştirmenizi
öneririz.
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