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Amaç
İşletmenizin kullandığı tehlikeli madde ve kimyasalların kaydını en az ayda bir kez tutun. Böylece performansınızı takip
edebilir ve önceki yıllarla kıyaslayabilirsiniz.

1: Kullandığınız bütün tehlikeli maddeleri ve bunları nasıl ölçeceğiniz i
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: Bu maddelerin kullanımını kayıt etmek için bir belge oluşturun
Kullandığınız bütün tehlikeli maddelerin ne kadar kullanıldığının ve nasıl depolandığının kaydını
tutmalısınız. Bu kayıtlar en az ayda bir defa güncellenmelidir ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
–
–
–
–
–

Maddenin veya kimyasalın tipi ve adı
Üretici veya marka adı
Seyreltilmesi veya karıştırılması gereken yoğunlaştırılmış formda olup olmadığı
Deponuzdaki miktar
En son rapordan itibaren kullandığınız miktar

Member Zone’dan (Üye Alanı) örneklerin bulunduğu bir şablona erişebilirsiniz. Bilgisayar sistemlerinizde
veya deponuzda, personelinizin tehlikeli madde ve kimyasalların tüketiminin kaydını tutması için hazırda
bulunan stok kontrol sistemleri olabilir. Yukarıda verilen bilgileri içerdiği ve en az ayda bir kere
güncellendikleri takdirde, hazırda bulunan sistemlerinizi kullanabilirsiniz.

3: Dokümanı en az ayda bir defa güncelleyin
Her ay, stoklarınızın güncel kaydını almalı ve en son rapordan itibaren kullanılan miktarı kayıt etmelisiniz.

4: Bu bilgiyi yıllık raporunuza ekleyin
Kayıtlarınızı, tehlikeli madde kullanımını azaltmadaki performansınızı değerlendirmek ve halihazırda
attığınız adımların işe yarayıp yaramadığını belirlemek için kullanın. Aynı zamanda bu bilgiyi kendinizi
geliştirmenin yollarını bulmak ve kendinize yeni hedefler belirlemenize yardımcı olmak için
kullanmalısınız.
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