
גיהות תעסוקתית ובריאות העובדי, (קנות הבטיחות בעבודה ת
 19931 4ג "התשנ, )באיזוציאנאטי,

 

אני , /1970 ל"התש, ]דשח נוסח[ לפקודת הבטיחות בעבודה /216 ו173תוק, סמכותי לפי סעיפי" ב

 :מתקינה תקנות אלה

 

 גדרותה

 )ט"תיקו7 התשנ(

 /תקנות אלה ב .1

 / R-N=C=O) Rיא ה ורגניות שנוסחת7 הכימית הכלליתאת  תרכובות כימיו/" איזוציאנאטי""
 :לרבות, )מייצג קבוצה אורגנית

 ;)TDI /להל7 (טולוא7 דיאיזוציאנאט  / 4, 2 )1(

 ;)TDI /להל7 (טולוא7 דיאיזוציאנאט  / 6, 2 )2(

 ;)MDI /להל7 (פניל איזוציאנאט /תיל7 ביסמ )3(

ראשי לערו> בדיקות ה ו מפקח העבודהכמי עובד מעבדה מוסמכת שהס/" בודק מעבדתי מוסמ>"

 ;יכוזי איזוציאנאטי" באווירר של, סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה

 Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit" חשיפה מרבית מותרת לזמ7 קצר"

(TLV STEL) / ר ש א,סמו> לאזור הנשימה של העובד, הרמה המרבית של איזוציאנאטי" באוויר

 שעות 8 פעמי" ביו" עבודה של /4לא יותר מ,  דקות בכל פע"15עד אליה מותרת חשיפה של עד 

 /8ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל,  דקות לפחות בי7 פע" לפע"60מתו> יממה ובמרווח של 

 ;שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת

 Threshold Limit Value - Time Weighted Average /" חשיפה משוקללת מרבית מותרת"

(TLV TWA) / סמו> לאזור הנשימה של , מרבית של איזוציאנאטי" באווירה הרמה המשוקללת

 ; שעות מתו> יממה8שר עד אליה מותרת חשיפה במש> יו" עבודה של א ,העובד

 ;ויקניו א חידוש, פירוק, ציפוי, תיקו7, הרכבה, סידור,  אחסו7/" טיפול"

 ;העמסה או פריקה, רקהה ,מילוי, העברה ממקו" למקו", שינוע, הולכה,  הובלה/" טלטול"

כל מעבדה אחרת ו  מעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה/" מעבדה מוסמכת"

בצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ל ,בהודעה ברשומות, שהסמיכה מפקח העבודה הראשי

 ;יזוציאנאטי" באווירא זיויכשל ר, במקומות עבודה

חוק ארגו7 ב  כמשמעות"/" מפקח עבודה אזורי"ו" מפקח העבודה הראשי", "מפקח עבודה"

 ;/1954ד"התשי, הפיקוח על העבודה

 ;טלטול או עבודת אחזקה, טיפול, עיבוד, שימוש,  ייצור/" עבודה"

או , על לרמת הפעולהמ ר עובד החשו, לריכוז של איזוציאנאטי" באווי/" עובד באיזוציאנאטי""

ו בתהלי> עבודה מ7 הנקובי" בתוספת א בעבודה, העובד במגע או בחשיפה לאיזוציאנאטי"

 ימי" בחודשיי" 10במש> ,  שעות ביממה8יו" עבודה של ב ,בעבודה חלקית או מלאה, הראשונה

 ;" כ7 קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנהא אלא, לפחות



וסמ> ששר מ ה לרפואה תעסוקתית וכ7 רופא של שירות רפואיחומ רופא מ/" רופא מורשה"

 ;להא הרשהו לעני7 תקנות, בהסכמת שר הבריאות, העבודה והרווחה

, מרבית המותרתה רמה של מחצית החשיפה המשוקללת / Action Level (AL)" רמת הפעולה"

ות סביבתיות קדי ב/יטור סביבתי נ שהחל בה קיימת חובה לפקח על בריאות העובדי" באמצעות

 ;פואיות תקופתיותר  בדיקות/וניטור ביולוגי , תעסוקתיות

 : כל אחד מאלה/" שירות רפואי מוסמ>"

 ;שכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאותל )1(

 ;/1994ד"התשנ, ופת חולי" כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתיק )2(

עני7 תקנות ל הסמיכו,  הבריאותר שבהסכמת, ששר העבודה והרווחה, וסד רפואימ )3(

 .אלה

 

 שיפה לאיזוציאנאטי,ח

משוקללת ה תהיה החשיפה, 2מפעל או במקו" עבודה שבו עובדי" באיזוציאנאטי"ב )א( .2

) STEL(מותרת לזמ7 קצר ה והחשיפה המרבית, חלקי" למיליו0.005 7) TWA(המרבית המותרת 

 . חלקי" למיליו0.027תהיה 

 :וקללת ייעשה בשיטה הבאהשהמישוב החשיפה ח )ב( 

 

 

 :אשרכ

C / בחלקי" למיליו7, ריכוז איזוציאנאטי" באוויר; 

T / בשעות או בדקות, מש> הדגימה. 
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 בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקו, העבודה

 )ט"תיקו7 התשנ(

 דיקותב יערו> המעביד, מפעל או במקו" עבודה שבו עובדי" באיזוציאנאטי"ב )א( .3

ל ריכוזי האיזוציאנאטי" ש ,על ידי בודק מעבדה מוסמ>, סוקתיות במקו" העבודהסביבתיות תע

אלא א" כ7 הורה ,  חודשי" לפחות/6ל אחת לש בתכיפות, באזור עבודת" של העובדי", באוויר

 .חרתא מפקח עבודה אזורי על תכיפות

 " העבודה שלומקב מעביד ירשו" את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיותה )ב( 

, מיד, וישלח, השעה ומקו" הדגימה, תארי>ה בציו7, ריכוזי האיזוציאנאטי" באוויר ביומ7 מעקב

למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה , בודה אזוריע העתק מתוצאות אלה למפקח

 .רפואי המוסמ> המבצע את הניטור הביולוגי לעובדי"ה והרווחה ולשירות

סביבתיות במקו" ה השונות את תוצאות הבדיקותנות העבודה חמעביד יפרס" בתה )ג( 

המעביד ישמור ; ידיעת כל העובדי"ל כדי שיובאו, העבודה המתייחסות לאותו מקו" עבודה

 . שני" לפחות20תוצאות בדיקות אלה 

עבדה מוסמכת מ באמצעות, תעסוקתיות תקופתיות/ר> מעביד בדיקות סביבתיותע )ד( 

שלח המעבדה המוסמכת את ת ,משרד העבודה והרווחהעסוקתית של תשאינה המעבדה לגיהות 

יצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של ב תעסוקתיות אשר/תוצאות הבדיקות הסביבתיות

 .ות7 למש> עשרי" שני" לפחותא משרד העבודה והרווחה וכ7 תשמור

 

 מצעי גיהות תעסוקתיי,א

מצעי גיהות א ד לנקוטי" על המעביטמפעל או במקו" עבודה שבו עובדי" באיזוציאנאב .4

 :אלה

בכל , ל שיטה אחרתכ ניקוז ופליטה טובי" ויעילי" או, התקי7 ולקיי" אמצעי יניקהל )1(

אוויר יהיה נמו> מהחשיפה המשוקללת ב באופ7 שריכוז האיזוציאנאטי", מקומות העבודה

 ;לא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבורש ובצורה, המרבית המותרת

, בזמ7 העבודה, ספיקמ בעלי כוח יניקה, לקיי" מינדפי" מתאימי" ויעילי"התקי7 ול )2(

 ;רבות במעבדותל ,בשקילה או בבדיקה של נוזלי" המכילי" איזוציאנאטי"

ח בשעה בכמות צ לרבות מספר החלפות אוויר, קיי" איוורור טוב במידה מספקתל )3(

 ;טי"איזוציאנאב "בכל חדרי ואולמות העבודה שבה" עובדי, מספקת

תחנת העבודה מ ,דאוג לאיסו, וסילוק מיידי של פסולת המכילה איזוציאנאטי"ל )4(

 ;באופ7 שלא תגרו" למטרד או נזק לבריאות העובד

עליי" וגרביי" נ כולל, ספק לכל עובד באיזוציאנאטי" בגדי עבודה מתאימי"ל )5(

 ;המיועדי" א> ורק לעבודה

ו במקו" אחר שהובא א  עבודה במרוכז במפעליי" של בגדימדאוג לכביסה וניקוי יול )6(

 ;לידיעתו של מפקח עבודה אזורי

אחת לבגדי" ו אחת לבגדי עבודה, התקי7 מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובדל )7(

 ;מספר נאותב סבו7 ומגבות אישיות, וכ7 מקלחות ע" מי" חמי", נקיי"

 ;ובדי" ולמנוחת הע7לעישו, קבוע חדרי" מיוחדי" לאכילה ושתיהל )8(



ילו= ופינוי של עובדי" ח ,כולל דרכי מילוט, דאוג לסידורי" מיוחדי" למצבי חירו"ל )9(

להכנת ציוד מתאי" לכיבוי שריפות במקומות ו ,לטיפול מיידי בנזילות של איזוציאנאטי"

 ;איזוציאנאטי"ב עבודה שבה" עובדי"

גו, והעיניי" במי" ה לשטיפת, תומתאימות ונאות, התקי7 ולקיי" מקלחות חירו"ל )10(

 .יחס למספר העובדי" באיזוציאנאטי"ב ובמספר מספיק, חופשיות תמיד לשימוש, זורמי"

 

 יוד מג9 אישיצ

 )ט"תיקו7 התשנ(

והעובד , ובהט מעביד יספק לעובד באיזוציאנאטי" ציוד מג7 אישי יעיל ובאיכותה )א( .5

 .יהיה חייב להשתמש בו

 .נמסר לו וידריכו בכ>ש ר על נקיו7 ציוד המג7 האישישהעובד ישמו מעביד ידאג לכ>ה )ב( 

 :יוד המג7 האישי יכלול בי7 השאר ולפי הצור>צ )ג( 

 ;ג7מ משחת מג7 מתאימה ומשקפי, כפפות מג7, סינור ארו>, גד מג7 של"ב )1(

 . לשימוש במקרה של שריפה/ערכת נשימה מתאימה מ )2(

שו, לריכוזי" ח וציאנאטי" להיות העובד באיזלמצבי" מיוחדי" אשר בה" עלוב )ד( 

 לגבי חשיפה משוקללת 2נקבעו בתקנה ש הגבוהי" מהערכי", חורגי" של איזוציאנאטי" באוויר

יספק המעביד לעובד ) STEL(רבית מותרת לזמ7 קצר מ ולגבי חשיפה) TWA(מרבית מותרת 

 ובד יהיה חייבוהע, )נשימה  מסכת/להל7 (מסנ7 מתאי" לאיזוציאנאטי" ב מסכת נשימה מצויידת
ו מפקח עבודה א המסנ7 יוחל, במסנ7 חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצר7. השתמש בהל

7 החובה לתק7 את התנאי" מ אי7 באספקת מסכת הנשימה כדי לשחרר את המעביד; אזורי

אוויר אל מתחת לרמת החשיפה ב הסביבתיי" במפעל ולהקטי7 את רמת האיזוציאנאטי"

 ).TWA(מותרת לת המרבית הלהמשוק

ויישמר , ועבר לעובד אחרי לא, יהיה אישי, )ד(/ו) ג(הנזכר בתקנות משנה , יוד המג7צ )ה( 

 .כשאי7 משתמשי" בו, איזוציאנאטי"ב רחוק ממקו" העבודה, במעטה פלסטי סגור היטב

 



 חובת איחסו9 ושילוט מתאי,

טוחי" ב  ובאמצעי"ייעשה בכלי" מעביד ידאג כי טלטול ואחסו7 איזוציאנאטי"ה )א( .6

, וצל ומאוורר במידה סבירהמ ,פיקוח/המעביד ישמור את האיזוציאנאטי" במקו" בר. מתאימי"

 ).ב(כאמור בתקנת משנה , " שילוט מתאי"ע ,כשאי7 משתמשי" בה", רחוק ממקור חו" ואש

ובדי" עבודה שבה" ע מעביד ידאג לשילוט מתאי" ובולט לעי7 בכל אול" או עמדתה )ב( 

 :בנוסח הבא, ציאנאטי"באיזו
 ! איזוציאנאטי,4זהירות "
 ! ור, מזיק לדרכי הנשימהג

 ! סור לעש9 או להשתמש במקור אשא
 ! ובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימי,ח

 "עובדי, חייבי, לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות אצל שירות רפואי מוסמ;ה
הוראת אזהרה בולטת ב טי" יסומ7ל איזוציאנאימעביד ידאג שכל כלי קיבול המכה )ג( 

 :בנוסח הבא, לעי7 שאינה ניתנת למחיקה
 !  מכיל איזוציאנאטי,4רעל "

 , !בליעה או נשימת האדי, מסכני, את הבריאות, געמ
 ; ש להרחיק ממקור חו, ואשי

 "ש לדאוג לאיוורור טוב ויעיל במקו, העבודהי
 

 מצעי גיהות אישיי,א

לא א ,ולא יעש7 במקו" שבו עובדי" באיזוציאנאטי"לא ישתה , דבא יאכל עול )א( .7

 .בחדרי" המיוחדי" שהתקי7 לעני7 זה המעביד

ישאיר" במלתחות ו תו" יו" העבודה יסיר עובד באיזוציאנאטי" את בגדי העבודהב )ב( 

 .נקיי"ה וכ7 יתקלח לפני לבישת הבגדי", המיועדות לה" במפעל

ל אישה שטר" מלאו ש עבודה, זוציאנאטי" עובדי" באיומפעל או מקו" עבודה שבב )ג( 

1979""התש, )סורות ועבודות מוגבלותא עבודות( שנה תהיה בהתא" לתקנות עבודת נשי" 45לה 

/. 

 

 ובת הדרכהח

 לארג7 /א" ישנה  / בשיתו, ע" נציגות העובדי" וועדת הבטיחות שבמפעל, מעביד ידאגה .8

לגבי סיכוני , כ7 אחת לשנה לפחותו ,בלה לעבודהקבזמ7 ה, הדרכה מתאימה לכל העובדי"

עבודה באיזוציאנאטי" ולגבי שיטות למניעת סיכוני" מ הגיהות והבריאות הנובעי", הבטיחות

 וכ7 יוודאו המעביד וועדת הבטיחות, העובד הבי7 את החומר שהודר> בוש המעביד יוודא; אלה
 .אנאטי"ודה באיזוציבהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלי" שנקבעו לגבי העש

 



 חובת בדיקה רפואית

פואית ראשונית ר אלא א" כ7 עבר בדיקה, א יועבד אד" כעובד באיזוציאנאטי"ל )א( .9

יקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ש ,בידי רופא מורשה, תו> החודש שלפני תחילת העבודה

 .באיזוציאנאטי"

וזרת בידי רופא ח יקה רפואיתדאלא א" כ7 עבר ב, א יועבד עובד באיזוציאנאטי"ל )ב( 

דיקה רפואית חוזרת תבוצע ב ;שיקבע את המש> התאמתו לעבוד באיזוציאנאטי", מורשה

למעט בדיקת תפקודי , די שנהמ ולאחריה, לראשונה שלושה חודשי" לאחר הבדיקה הראשונית

 . חודשי"/6ריאה אשר תבוצע אחת ל

ערבות כירורגית או תה שיי" בשלדובד באיזוציאנאטי" שנעדר מעבודתו מעל לחוע )ג( 

לא , ל הפרעות בדרכי הנשימה שלוע וכ7 עובד באיזוציאנאטי" שיתלונ7, בשל מחלה ממושכת

שיקבע את , בידי רופא מורשה, בר בדיקה רפואית נוספתע אלא א" כ7, יועבד באיזוציאנאטי"

 .עבוד באיזוציאנאטי"ל המש> התאמתו

 

 יק> הבדיקות הרפואיותה

 )ט"נתיקו7 התש(

 :חוזרת או נוספת תכלול לפחות, דיקה רפואית ראשוניתב )א( .10

, ישו7ע להרגלי, לרבות התייחסות לתופעות אלרגיות, נמנזה רפואית כלליתא )1(

 Nonsteroidal/ו) B-Blockers(ולנטילת תרופות מסוג חוסמי ביתא 
Antiinflamatory Drugs (NSAID); 

מגרי" ו גורמי" מזיקי"ות לחשיפה לסלרבות התייח, נמנזה תעסוקתיתא )2(

 ;לדרכי הנשימה בעבר

, דרכי הנשימהל ,לעור, תו> שימת לב מיוחדת לעיניי", דיקה קלינית כלליתב )3(

 ;למערכת העצבי" ולמצב הנפשי

, FEV1, FVC: שתיכלול לפחות,  חודשי"/6אחת ל, דיקת תפקודי ריאהב )4(

 ;FEF25-75/ו FEV1/FVCהיחס בי7 

 ; שני"/3 אחת ל/של הריאות ) סטנדרט(נטג7 גדול רילו" צ )5(

 ;דיקות תמונת ד" כלליתב )6(

 ;דיקת שת7 כלליתב )7(

מורשה ה ל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת לפי ראות עיניו של הרופאכ )8(

 .הבודק



 :לה בדיקות רשותא )ב( 

 ;RV/TLCוהיחס ביTLC, RV  7: דיקת תפקודי ריאה משלימה שתכלול ג"ב )1(

 ;TDIע" ) SBPT (Specific Bronchial Provocation Testדיקת ב )2(

ע" ) NSBPT (Nonspecific Bronchial Provocation Testדיקת ב )3(

 ;מטאכולי7

 ; לפי הצור>/בחיני מטלית לעור ע" איזוציאנאטי" ת )4(

 ;)PEF (Peak Expiratory Flowדיקת מעקב אמבולטורי של ב )5(

 ;IgEלרבות , ני" בד"מונוגלובוליידיקת רמת האב )6(

 

 ובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיותח

דיקות רפואיות שבו ב כרטיס, לגבי כל עובד שהוא בודק, ירות רפואי מוסמ> ינהלש )א( .11

וכ7 , מספר הזהות שלו ומענו, ש" אביו, מלאה לרבות שמו, יירשמו הפרטי" האישיי" של העובד

 :פרטי" אלה

 ;יתבדיקה הרפואהארי> ביצוע ת )1(

 ;" המעביד ומקו" המפעלש )2(

 ;יאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואיתת )3(

 ;מצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונותמ )4(

 מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה, וצאות הבדיקות הרפואיותת )5(
 ;וציאנאטי" כעובד באיזדבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשי> לעבוה

 ;לרבות מועד שהוקד", מועד לבדיקה הרפואית החוזרתה )6(

 .מו וחתימתו של הרופא המורשה הבודקש )7(

שני" לפחות  20 שירות הרפואי המוסמ> ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיותה )ב( 

 .איזוציאנאטי"ל לאחר שהפסיק העובד באיזוציאנאטי" את עבודתו בחשיפה

 



 בריאות פנקס

פנקס , להא בהתא" לתקנות, ירות רפואי מוסמ> ינפיק לכל עובד שהוא בודקש )א( .12

צויינו בתוספת השניה ש שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמ> והמעביד את הפרטי", בריאות

יירשמו , ריאות בהתא" לתקנות אחרותב הוצא לעובד פנקס; ויאשרו אות" בחותמת ובחתימה

ובד לראשונה וכ7 תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות על קס שהוצאנהפרטי" האמורי" בפ

 .שנבדק

עובד ה ירות רפואי מוסמ> ימסור את פנקס הבריאות למעבידו שלש )ב( 

הפסיק ; איזוציאנאטי" אצלוב אשר יחזיקו במקו" העבודה כל עוד הנבדק עובד, באיזוציאנאטי"

 השירות הרפואי המוסמ>  הפנקס לידיתמעביד אה יחזיר, עובד באיזוציאנאטי" לעבוד אצלו

 .אחרונהה שער> את הבדיקה הרפואית

את מצב , מ7 סבירז תו>, ופא מורשה יביא לידיעתו של העובד הנבדק על ידור )ג( 

 .בדר> ובאופ7 שיקבע, בריאותו

 

 ובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיותח

במועדי" ו י" המעביד בימת ייערכו לפי פניי9בדיקות הרפואיות שלפי תקנה ה )א( .13

 .שיקבע השירות הרפואי המוסמ>

להתייצב , אמורכ לצור> עריכת הבדיקות הרפואיות, ובד באיזוציאנאטי" חייבע )ב( 

 .בשירות הרפואי המוסמ> בימי" ובמועדי" שנקבעו לו

 .לק משעות עבודתוח זמ7 הדרוש לש" ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובדה )ג( 

 

 יאנאטי,עבוד באיזוצלי התאמה א

 )ט"תיקו7 התשנ(

 :צלו אחד מאלהא א" נמצא, ראו עובד כמי שאינו מתאי" להיות עובד באיזוציאנאטי"י .14

 ;רעלה חדה או כרונית של איזוציאנאטי"ה )1(

 ;גישות אלרגית לאיזוציאנאטי"ר )2(

 ;Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)חלה ריאתית חסימתית מ )3(

 ;Cardio - Pulmonary Disease; Bronchial Asthma: כרוניות אלהחלות מ )4(
Chronic Bronchitis; Pneumoconiosis; 

 ; שני"18ר" מלאו לו ט )5(

 .התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק/יא )6(

 

 התאמת העובד4ודעה למפקח על איה

 בדד" להיות עואהתאמה של /בע הרופא המורשה הבודק שקיימת איק )א( .15
מוסמ> הודעה ה ימסור השירות הרפואי, איזוציאנאטי" או להמשי> לעבוד באיזוציאנאטי"ב



יו" מת7 חוות דעתו של הרופא מ תו> עשרה ימי", מיוחדת על כ> למפקח העבודה האזורי

 .מסקנותיוו ובה תוצאות הבדיקה הרפואית, המורשה הבודק

שירות הרפואי ה מאת) א(ה " לתקנת משנאיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתק )ב( 

 /המוסמ> 

עבדת ה שלח למעביד בדואר רשו" התראה ובה פירוט חובותיו בעני7 איסורי )1(

רפואי המוסמ> ה לשירות, העתק ההתראה יישלח למוסד לביטוח לאומי; העובד

 ;ולנציגות העובדי" המייצגת את העובד

 התאמת/לאיוציאנאטי" וזבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לאיי )2(
 .התא" לצור>ב וידרוש תיקו7 הליקויי", עובד להמשי> לעבוד באיזוציאנאטי"ה

7 עבר בדיקה רפואית כ א יחזור עובד כאמור לעבוד כעובד באיזוציאנאטי" אלא א"ל )ג( 

 .איזוציאנאטי"ב נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשי> לעבוד

 

 האיסור העבדה לאחר קבלת התרא

, איזוציאנאטי"ב התאמת העובד להמשי> לעבוד כעובד/ שקיבל התראה לגבי איעבידמ .16

בלת ההתראה ויפעל לגביו בהתא" ק יחדל להעבידו כעובד באיזוציאנאטי" תו> שבוע מיו"

 .להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי

 

 ובת הודעה על עבודה באיזוציאנאטי,ח

7 נמסרה על כ> כ זוציאנאטי" אלא א"ל לעבוד באיעא יתחילו במקו" עבודה או במפל .17

 .עבודה האזוריה למפקח, שלושה חודשי" מראש לפחות, הודעה מוקדמת בכתב

 

 חילהת

 . ימי" מיו" פרסומ307חילת7 של תקנות אלה ת .18

 

 וראת מעברה

, ל תקנות אלהש מקו" עבודה או במפעל אשר בו עובדי" באיזוציאנאטי" לפני תחילת7ב .19

 ימי" 30תו> , מפקח העבודה האזוריל הודעה על כ>, 17 א, האמור בתקנה על,  המעבידחישל

 .מיו" תחילת7 של תקנות אלה

 



 וספת ראשונהת

 )1תקנה (

 )ט"תיקו7 התשנ(

 

עובד באיזוציאנאטי" ג" , להא קומות עבודה ותהליכי עבודה שהעובד בה" ייחשב לעני7 תקנותמ

 :עולהרמת הפמ מו>נא" ריכוז האיזוציאנאטי" באוויר 

 ;בודה כלשהי לייצור פוליאורתא7 שיש בה שימוש באיזוציאנאטי"ע )1(

 ;בודה כלשהי המבוצעת בהתזה או בריסוס של איזוציאנאטי"ע )2(

 .בודות הכנה ושימוש באיזוציאנאטי" לביצוע עבודות בידודע )3(

 

 וספת שניהת

 )12תקנה (

 

 רטי רישו" בפנקס הבריאותפ

 ):שו" בידי השירות הרפואי המוסמ>רי(י העובד ומדור לזיה )1(

 ;" משפחה וש" פרטיש )א( 

 ;" האבש )ב( 

 ;ספר תעודת הזהותמ )ג( 

 ;ארי> הלידהת )ד( 

 ;" השירות הרפואי המוסמ> שהנפיק את הפנקסש )ה( 

 .ארי> הנפקת הפנקסת )ו( 

 ):לרישו" בידי כל מעביד(מדור המעבידי"  )2(

 ;פעלמ" המעביד ומקו" הש )א( 

תיאור עבודה זו  /  וא" הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית/אור עבודת העובד ית )ב(

 ;וכ7 תארי> תחילת כל עבודה כאמור

 ;)ב(ארי> סיו" העבודה שנרשמה בהתא" לפסקה ת )ג( 

 .תימת המעביד והחותמת שלוח )ד( 

 ):לרישו" בידי השירות הרפואי המוסמ>(מדור הבדיקות הרפואיות  )3(

 ;וזרת או נוספתח ,תו> ציו7 א" היא בדיקה ראשונית, דיקה ומטרתהארי> כל בת )א( 

 ;א" נתגלה ממצא רפואי במבחני" ובבדיקות שנערכוה )ב( 

 ;א" נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובדה )ג( 



המשי> בעבודה ל ישור השירות הרפואי המוסמ> שהעובד מתאי" להתחיל אוא )ד(

 ;שאינו מתאי" לכ>או , א נבדקושלשמה ה

 ;הרגילמ לרבות מועד מוקד", ביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאהק )ה( 

 ;" השירות הרפואי המוסמ>ש )ו( 

 ." הרופא המורשה הבודק וחתימתוש )ז( 
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