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Sağlık ve güvenliğin önemi
• Kendimize dikkat etmeliyiz
• Sağlık ve Güvenlik herkesin
sorumluluğudur
• Yöneticiler riskler hakkında
tavsiyelerde bulunur ve
talimatlar verir

Sağlık ve güvenliğin önemi
Kilit kurallar:
• Risk değerlendirmesi faaliyetlerden önce
yürütülmelidir
• Talimatları uygulayın
• Eğer faaliyetler güvenli bir şekilde
yürütülemeyecekse, ertelenmeli ya da
tamamen iptal edilmelidir

Sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat edin
Bunu başarmak için gerekenler
ise;
• Sağlık durumunun iyi olması
• Kişisel Koruyucu Donanım
(KKD)
• İyi hal
• Hijyen
• Güvenli bir çevre

Sağlık durumunun iyi olması
• Uygulamalı yaban hayatına
müdahaleye katılım için
tavsiyeler:
– Sadece 18 yaşından büyükler
– Herhangi bir tıbbi probleminin
olmaması
– Hamilelik de dahil
– Fiziksel sağlığın iyi olması
– Stresle başa çıkabilmek

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
•

Petrolle çalışmak için
– Temel KKD
– Eldivenler, koruyucu tulumlar
– Talimat verildiğinde bunları giyin

•

İlave KKDlerin içeriği:
– Sahilde çalışmak için
• Su geçirmez
• Lastik çizmeler
• Can yeleği

– Hayvanlarla çalışmak için
• Özel eldivenler
• Koruyucu gözlükler
• Yüz maskeleri

•

Uygun çok katlı giysilerinizi giyin

Tutum
• Talimatları uygulayın
– Talimatlar hem sizin hem de çalışmaların
yararı içindir
– Çalışma alanında bir şey yemeyin ya da
içmeyin
• Dinlenme odasını kullanın

• Tüm yaralanmaları rapor edin
– Gözden kaçmış bir riskle mi ilgili?
– Herhangi bir yaralanma sağlığınızı riske
atabilir
• enfeksiyon

– Çalışma sahasında ilk yardım
malzemeleri bulunur

e

e

ADVICE ON HAND WASHING
FOR THE GENERAL PUBLIC

STOP!

Hijyen
Ellerinizi yıkayınız

• Ellerinizi iyice yıkamanız çok
önemlidir
– Sabun veya antiseptik madde
kullanmak, hastalık yayılımını
azaltır ve ciddi enfeksiyonları önler

ed

• Ellerinizi şu durumlarda yıkayın:

Have You Washed
Your Hands

?

Website: http://www.hpa .org.uk

– İş değiştirdiğinizde
– Hayvanlara yemek hazırlamadan
önce ve hazırladıktan sonra
– Yemek yemekten, içecek ve sigara
içtikten önce ve sonra
– Binalardan ayrılmadan önce

• Eldiven giyseniz de giymeseniz de

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı
Şunları yaparak katkı
sağlayabilirsiniz
• Rutinler geliştirerek
– Tüm alanları temiz ve düzenli
tutarak
– Hayvanları insanlar için ayrılmış
temiz alanlardan uzak tutarak
– Arıtma odalarını kullanarak
– Suyu zeminden temizleyerek

• Yakında olan kazaları bildirerek
• İşaret levhalarına uyarak
• Tehlikeleri anlayarak

Petrolle kirlenmiş yaban hayatına
müdahaledeki tehlikeler
Başlıca tehlikeler şunlara
bağlıdır:
• Petrol
• Hayvanlar
• Ekipman
• Çalışma ortamı

Petrol
•

Toksik gazlar
• soluma

•

Toksik bileşenler
• Bazıları cildi etkiler veya cilde nüfuz eder

•

Her durumda bir yetkiliye danışın
– Çok mu tehlikeli?
• O zaman çalışmaları erteleyin ya da iptal edin

– Hangi KKD korur?

•

“Yeni dökülmüş” petrole dikkat edin
– En toksik bileşenler, yeni dökülen petrolden
salınmaya devam ediyor olabilir
– “bozulmuş” petrol daha az toksiktir

•

Tavsiye edilen KKD’yi kullanınız

Hayvanlar - fiziksel
• Hayvanlar ısırır, tırmalar ve
gagalar
– Hatta büyük hayvanlar saldırarak
yaralanmalara sebep olabilir

• KKD ve “sağduyu” kullanmak
olası yaralanmaları en aza
indirger
• Hayvanlarla iyi ve hassas bir
şekilde ilgilenmek, yaralanmayı
iyice azaltmak için çok önemlidir

Hayvanlar - hastalık
• Hayvanlar hastalık taşır
– Zoonotik hastalıklar insanlardan hayvanlara ve
hayvanlardan insanlara bulaşabilen
hastalıklardır

• Birçok hastalık şunları yaparak kontrol altına
alınabilir (örneğin;hayvanlardan insanlara bulaşan
hastalıklar) :
– Hijyenik koşullar şu şekillerde sağlanabilir
– Uygun KKD’yi giyerek
– Hayvan ve insan operasyonlarını ayrı ayrı
yürüterek
– Elleri iyi bir şekilde yıkayarak

Ekipmanlar olası riskler içerir
• Tüm ekipmanların iyi durumda
olduğuna emin olun
• İyi şekilde korunmuş
olmalarına özen gösterin
• Kullanılmadığında depolayın
• Nasıl kullanmanız
gerektiğini bildiğinizden
emin olun

Çalışma ortamı
• Geçici tesislerde
elektrikli ekipmanlar
kullanılırken özel bir
dikkat gösterilmelidir
– Bu durum su
kullanırken de aynı
olmalıdır

• Isıtıcılar da kullanılıyor
olabilir - yanıklara
dikkat edin

En önemlisi
• Sağduyunuzu kullanın!

Çok teşekkür ederiz!
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Sorumluluk Reddi

Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına Müdahale

POSOW yönetiminde üretilmiş tüm materyaller ücretsizdir. Bu PowerPoint sunusunun hiçbir kısmı ticaret amacıyla ya da
başka bir şekilde ödünç verilemez, satılamaz, kiralanamaz ya da ticari amaçlarla dağıtımı yapılamaz. Bu sunuda bulunan
bilgilerin tümümün amacı Akdeniz’de gemilerden yayılan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale alanında bilgilere ulaşmayı
kolaylaştırmaktır. POSOW sunuları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Proje çerçevesinde üretilen malzemelerin değişikliği,
incelenmesi ve güncellenmesine dair yetki, Ortaklarının da izniyle REMPEC tarafından verilecek ve proje çerçevesinde
geliştirilen asıl belgeye başvurulacaktır. REMPEC ve ortakları, bu materyallerin hatasız olduğunu iddia etmemekte ve
herhangi bir garanti vermemektedir; ayrıca bu sunuda yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yararlı olduğu
konusunda yasal bir sorumluluk üstlenmemektedir. REMPEC ve ortakları, POSOW projesinin PowerPoint sunusunda yer
alan materyallerin kullanımından doğacak herhangi bir dolaylı, dolaysız ya da bağıntılı zarar konusunda sorumluluk ya da
yükümlülük kabul etmemektedir.
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