ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ПОБУТОВА ХІМІЯ
Препарати побутової хімії за
своїм призначенням поділяються на
кілька груп: косметичні засоби,
миючі засоби, плямовивідники,
лакофарбові
препарати,
інсектициди.
Крім того у кожної господині на
кухні є оцет або оцтова есенція,
лимонна кислота – речовини, які в
малих кількостях використовуються
для приготування їжі.
Ще на кожній кухні можна знайти засіб для миття посуду, порошок
або гель для чищення раковини і плити. Можливо, десь там же
знаходиться рідина для миття скла. Всі ці засоби допомагають
підтримувати чистоту в домі, але потребують обережного поводження з
ними.

Запам’ятайте:
користуватися препаратами побутової хімії потрібно
тільки за призначенням;
обов'язково дотримуватися інструкції на етикетці. І якщо
там написано «уникати контакту зі шкірою» — значить, цим засобом
можна користуватися тільки в гумових рукавичках. Хімічний опік — це
дуже боляче!
не пийте і навіть не куштуйте нічого із пляшок і банок, у
вмісті яких ви не впевнені.
Тепер перейдемо у ванну кімнату, оскільки порошки і інші засоби
для прання — відбілювачі, кондиціонери для білизни, звичайно,
зберігаються там, а також засоби для чищення сантехніки, дуже їдкі і
шкідливі для шкіри. Ще у ванні є різні шампуні, лаки для волосся,
дезодоранти, одеколони, засоби для гоління.
Дорослим необхідно обмежити доступ дітям до цих гарних баночок,
пляшечок, тюбиків. Вони взагалі не повинні їх торкатись. І не тому, що
батьки будуть сварити — просто всі ці засоби призначені для дорослих,
розраховані на шкіру дорослої людини.

У кожному будинку можна знайти банки і пляшки з фарбами і
розчинниками, клей та інші незамінні при ремонті, але токсичні речовини.
Грецькою toxikоn — отрута. Токсичні речовини небезпечно навіть
нюхати — можна отруїтися! Нарешті, потрібно пам'ятати, що багато з цих
речовин і навіть їхніх парів легко загоряються, тому всі ємності необхідно
тримати щільно закупореними і в жодному разі не користуватися поруч із
ними сірниками або запальничкою.
Щоб уникнути небажаних наслідків у поводженні з хімічними
препаратами необхідно дотримуватися наступних правил:
• всі препарати слід застосовувати тільки за прямим
призначенням, суворо дотримуватися інструкцій та рекомендацій;
• всі засоби побутової хімії, якщо це навіть звичайний пральний
порошок, слід зберігати у недоступних для дітей місцях;
• хімічні речовини не можна розпилювати на відкритому полум’ї;
• при займанні речовини слід накрити цупкою тканиною;
• після завершення робіт обов’язково провітрити приміщення;
• під час роботи з агресивними хімічними речовинами –
кислотами, лугами – треба надягати гумові рукавиці та окуляри;
• не можна нюхати, низько нахилятися над посудом з хімічною
речовиною;
• перед роботою з отруйними речовинами обов’язково винести з
приміщення харчові продукти, а після роботи ретельно вимити руки.

Запам’ятайте:

препарати побутової хімії виробляють
для блага людини, проте при необережному поводженні вони
можуть завдати значної шкоди вашому здоров’ю і навіть
скласти загрозу вашому життю.

