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תקנות הבטיחות בעבודה :ממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים
פחמיימניים הלוגניים מסויימים) ,התשנ"א *1990 -
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום
 .1הגדרות
1
 .2חשיפה למפ"ה
3
 .3חובת עריכת בדיקות סביבתיות
3
4
 .4אמצעי גיהות תעסוקתיים
5
 .5ציוד מגן אישי
 .6חובת הדרכה
5
5
 .7אמצעי גיהות אישיים
6
 .8חובת אחסון ושילוט מתאימים
 .9חובת בדיקות רפואיות
6
6
 .10היקף הבדיקות הרפואיות
7
 .11חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
 .12פנקס בריאות
8

עמ'
סע'
		
 .13חובת המעביד להסדרת הבדיקות
הרפואיות
8
 .14אי-התאמה לעבוד במפ"ה
8
 .15הודעה למפקח על אי-התאמת העובד 9
9
 .16איסור העבדה לאחר קבלת התראה
9
 .17חובת הודעה על עבודה במפ"ה
 .18תחילה
9
9
 .19הוראות מעבר
10
תוספת ראשונה (תקנות )1
10
תוספת שניה (תקנה )1
11
תוספת שלישית  -בטלה
11
תוספת רביעית (תקנה )12

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו  216 -לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
משולב] ,התש"ל  ,11970 -אני מתקין תקנות אלה:2
 .1בתקנות אלה -
"ממיסים פחמיימניים הלוגניים" (להלן  -מפ"ה)  -החמרים אשר שמותיהם
ונוסחאותיהם הכימיות מופיעים בתוספת הראשונה ,וכן תערובות המכילות
מפ"ה בכל צורה שהיא;
"מפקח עבודה"" ,מפקח עבודה ראשי" ו"מפקח עבודה אזורי"  -כמשמעותם בחוק
ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד ;31954 -
"עובד במפ"ה"  -עובד החשוף לריכוז של מפ"ה באוויר מעל לרמת הפעולה ,או
*

תוכן העניינים והערות השוליים הוספו ע"י עורכי הקובץ .התקנות פורסמו בק"ת ,5309
התשנ"א ,עמ'  .230התקנות ניתנות להלן כפי שתוקנו בק"ת  ,5591התשנ"ד ,10.4.94 ,עמ'
 ;770בק"ת  ,5958התשנ"ט ,עמ'  ;476ובק"ת  ,7028התשע"א ,29.8.2011 ,עמ' ( 1341תחילת
תיקון התשע"א 60 ,ימים מיום פרסומו; טעות דפוס תוקנה בק"ת  7031מיום .)8.9.2011

1
2

ראה את פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח משולב] ,התש"ל 1970-בפרק  10.13לקובץ ,לעיל.
הרישא לתיקון התשע"א (ק"ת  )7028שונה מהרישא לתקנות אותן הוא מתקן ,ונוסחה
כלהלן:
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו 216-לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל,1970-
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לפי סעיף 21א לחוק-יסוד:הכנסת ,וסעיף (2ב)
לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אני מתקין תקנות אלה.":
ראה החוק בפרק  10.14לעיל.
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