اطالعیه شماره 55
 -1احتیاط های الزم برای استفاده از سفیدکننده ها و مواد گندزدا:


در تهیه و استفاده از سفیدکننده ها و سایر مواد گندزدا به ترکیب و نسبت غلظت آنها دقت گردد.



از ترکیب مواد شوینده و سفید کننده با یکدیگر بپرهیزید چون ترکیب آنها می تواند موجب ایجاد گازهای سمی
خطرناک شده و برای سالمتی مضر باشد .همچنین به کار بردن سفیدکننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی
موجب کاهش کارایی آنها نیز می شود.



همیشه برچسب محصوالت شیمیایی را پیش از استفاده بررسی کنید.



از تماس با چشم باید خودداری گردد .اگر سفیدکننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت  15دقیقه با آب شسته
شود و با یک پزشک مشورت گردد .در نتیجه استفاده از ماسک و دستکش در زمان تهیه محلول توصیه می شود.



بعد از استفاده از محلول های گندزدا آنها را در محل امن قرار دهید.



استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق سازی توصیه شده (قوی تر و ضعیف تر) می تواند
غشاهای مخاطی ،پوست و مجاری تنفسی را تحریک کرده و باعث آسیب دیدگی کارکنان گردد.



حتی استفاده از یک ماده سمی درست بعد از ماده سمی قبلی بدون شستشوی ماده قبلی و گذشت زمان کافی برای
خشک شدن آن می تواند تولید ماده سمی مهلک نماید.



هنگام گندزدایی و نظافت از حضور کارمندان در سالن ها ،اتاق ها ممانعت به عمل آید و در و پنجره ها بازگذاشته
شود و تهویه اتاق ها و سالن ها صورت پذیرد.



سفیدکننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میگیرد گاز سمی آزاد مینماید؛ بنابراین سفیدکننده ها باید در
مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.



سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و درصورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان
نگهداری گردد.



اگر از سفیدکننده رقیق استفاده می کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ
رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از  24ساعت دور بریزید .مواد آلی موجب غیرفعال
شدن سفیدکننده ها می گردد بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده
سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد.
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