
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jūsu uzņēmums lieto 
bīstamas vielas, kas reģistrētas 
saskaņā ar REACH, Jūs drīzumā 
redzēsit jaunas paplašinātas 
drošības datu lapas. Tas ir viens 
no svarīgākajiem jauninājumiem 
REACH, kas ļaus Jums un citiem 
darbiniekiem droši lietot šīs 
vielas. 

KAS JAUNS PAPLAŠINĀTAJĀS DROŠĪBAS 
DATU LAPĀS? 

Paplašinātajās drošības datu lapās ir iekļauts 
pielikums ar iedarbības scenārijiem. Iedarbības 
scenārijos atradīsit praktiskus ieteikumus par 
apstākļiem, kādos ķimikālijas var lietot droši, 
tostarp nepieciešamos riska pārvaldības un 
atkritumu pārvaldības pasākumus. Šī 
informācija ir iegūta ķīmiskās drošības 
novērtējumā, kas veikts saskaņā ar REACH 
attiecībā uz visiem lietošanas veidiem vielas 
dzīves ciklā. 

KO JUMS SNIEGS JAUNIE NOTEIKUMI? 

Jaunie noteikumi palīdzēs aizsargāt Jūsu 
veselību un apkārtējo vidi. Papildu informāciju, 
kas sniegta iedarbības scenārijos, var izmantot, 
lai veicinātu ķimikāliju drošu lietošanu, 
samazinātu bīstamo vielu iedarbību un izvairītos 
no arodslimībām. Jaunie REACH ieviestie 
noteikumi papildina esošos tiesību aktus darba 
drošības un veselības aizsardzības jomā. 

KĀDĒĻ JUMS JĀRĪKOJAS? 

Tas ir svarīgi Jūsu veselībai. Ja Jūsu uzņēmums 
neizpilda REACH prasības, tas var būtiski 
ietekmēt Jūs, jo Jūsu ķimikāliju lietošanas veids 
var nebūt drošs. 

KO JŪS VARAT DARĪT? 

Parādiet šo bukletu darba devējiem, lai 
pārliecinātos, vai ir informēti par to, kas jādara,   
saņemot paplašinātās drošības datu lapas. Ja 
uzņēmumā uz Jums iedarbojas ķimikālijas, 
Jums ir visas tiesības palīdzēt darba devējiem 
izpildīt viņu tiesiskos pienākumus. 

Pārliecinieties, ka Jūs un citi uzņēmuma 
darbinieki izprot un veic pasākumus, kas 
paredzēti paplašinātajās drošības datu lapās. Ja 
Jums rodas grūtības šajā jomā, lūdziet darba 
devējiem nodrošināt mācības. Šādu pienākumu 
paredz darba ņēmēju aizsardzības likums. 

 
 

Lietot ķimikālijas? 

Lieto tās droši! 

DROŠĪBAS DATU LAPAS UN IEDARBĪBAS 
SCENĀRIJI 
KAS JĀZINA UN JĀDARA DARBINIEKIEM? 
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 KĀDUS PIECUS RISINĀJUMUS VAR 
IZVĒLĒTIES JŪSU UZŅĒMUMS? 

1. risinājums – lūdziet piegādātāju iekļaut 
Jūsu lietošanas veidu drošības datu lapā. 

Piegādātājam ir jānodrošina Jūsu uzņēmums ar 
grozītu iedarbības scenāriju Jūsu lietošanas 
veidam. Jūsu darbiniekiem ir jāsniedz 
piegādātājiem pietiekama informācija par Jūsu 
lietošanas veidu un lietošanas apstākļiem, lai 
varētu veikt novērtējumu. 
 
 
2. risinājums – pielāgojiet uzņēmuma 
darbību lietošanas apstākļiem, kas raksturoti 
iedarbības scenārijos, proti: 
• ieviešot paredzētos drošas lietošanas 

apstākļus; 
 
• pielāgojot Jūsu produkta sastāvu/projektu; 

un 
 
• iesakot attiecīgus drošas lietošanas apstākļus 

Jūsu klientiem. 
 
 
3. risinājums – meklējiet citu piegādātāju, 
kurš var nodrošināt iedarbības scenāriju Jūsu 
lietošanas veidam un drošas lietošanas 
apstākļiem. 
 
 
4. risinājums – meklējiet citu tehnisko 
risinājumu un pārtrauciet attiecīgās vielas 
lietošanu. 

 
 
5. risinājums – veiciet ķīmiskās drošības 
novērtējumu. 
Vispirms pārbaudiet, vai nav piemērojams 
atbrīvojums. Ja nav, Jūsu uzņēmumam 
jāsagatavo savs ķīmiskās drošības ziņojums 
attiecībā uz lietošanas veidiem un drošas 
lietošanas apstākļiem. Šīs ķīmiskās drošības 
ziņojums ir regulāri jāatjaunina un pēc 
pieprasījuma jāiesniedz pārbaudei valsts 
iestādēm. 

KAS JĀDARA JŪSU UZŅĒMUMAM? 

Kad Jūsu uzņēmums saņems paplašināto 
drošības datu lapu, darba devējam būs jāveic 
vairāki pasākumi. Pārliecinieties, vai Jūsu darba 
drošības speciālists par tiem zina. 

1. posms – pārbaudiet, vai tie ķimikālijas 
lietošanas veidi, ko izmanto Jūsu uzņēmumā, 
ir minēti drošības datu lapas 1.2. punktā un 
iedarbības scenārijā. 

2. posms – ja šie lietošanas veidi ir minēti, 
salīdziniet drošas lietošanas apstākļus, kas 
raksturoti iedarbības scenārijā, ar faktiskajiem 
lietošanas apstākļiem Jūsu uzņēmumā. 

Ja 1. vai 2. posmā tiek atklātas 
nesakritības, Jūsu uzņēmumam jārīkojas, 
izvēloties vienu no turpmāk minētajiem 
pieciem risinājumiem. 

KUR VARU ATRAST PAPILDU INFORMĀCIJU 
UN SAŅEMT ATBALSTU? 

ETUC piedāvā īpaši REACH veltītas tīmekļa 
lapas: http://www.etuc.org/r/830. 

ECHA sniedz norādījumus, nodrošina IT rīkus un 
rokasgrāmatas: 
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/downs
tream-users, kā arī datus par visām reģistrētajām 
vielām: http://echa.europa.eu/lv/information-on-
chemicals/registered-substances. 

Valstu REACH palīdzības dienesti piedāvā 
praktiskus ieteikumus vietējās valodās: 
http://www.echa.europa.eu/lv/web/guest/support/
helpdesks/national-helpdesks. 

EU-OSHA sniedz informāciju par to, kā pārvaldīt 
riskus, darbavietā lietojot bīstamas vielas: 
https://osha.europa.eu/lv/topics/ds. 

ES finansētais Aizstāšanas atbalsta portāls ir 
informācijas avots par alternatīvām vielām un 
tehnoloģijām: http://subsport.eu. 
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