חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

תקנות הבטיחות בעבודה :גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה
1
מיננת) ,התשנ"ג 1992 -
תוכן התקנות
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום
1
 .1הגדרות
 .2הגבלת החשיפה
4
4א
 .3תחילת עבודה בקרינה מייננת
4א
 .4חובותיו של מעביד
4ג
 .5חובותיו של עובד קרינה
4ד
 .6בקרה אישית
5
 .7רישום והודעה
5
 .8בדיקה
5
 .9מחיקת רישום מנת קרינה
5
 .10חובת בדיקות רפואיות
6
 .11היקף הבדיקות הרפואיות
7
 .12חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
7
 .13פנקס בריאות
		
 .14חובת המעביד להסדרת
8
הבדיקות הרפואיות
8
 .15אי התאמה לעבוד בקרינה
		
 .16הודעה על אי-התאמת
8
העובד לעבודה בקרינה

סע'
 .17איסור העבדה אחר קבלת ההודעה
 .18חובת מעבדה מוסמכת לקרינה
 .19חובת הודעה על עבודה בקרינה
 .20כללי בטיחות ונהלי עבודה
מחמירים יותר
 .21תחולה
 .22שמירת דינים
 .23ביטול
 .24תחילה
 .25הוראת מעבר
תוספת ראשונה
תוספת שנייה (בטלה)
תוספת שלישית
תוספת רביעית
תוספת חמישית
תוספת ששית
תוספת שביעית

עמ'
9
9
9
		
9
10
10
10
10
10
10א
10ב
10ב
12
13
14
16

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו  216 -לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
חדש] ,התש"ל  ,21970 -אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -
"אקטיביות"  -כמות חומר רדיואקטיבי המבוטאת על פי קצב התפרקותו;
"בדיקות סביבתיות תעסוקתיות"  -בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה,
המפורטות בתוספת הראשונה ,שבוצעו באמצעות מעבדה מוסמכת לקרינה;
"בודק קרינה מוסמך"  -אדם בעל ידע בבטיחות קרינה מיננת ובעל הסמכה מטעם
מכון מוסמך להדרכה המועסק בקביעות במעבדה מוסמכת לקרינה ושמפקח

2

פורסמו בק"ת  ,5484יג' בכסלו התשנ"ג ,8.12.1992 ,עמ'  ;126ותוקנו בק"ת  ,5504ח' באדר,
התשנ"ג ,1.3.1993 ,עמ' ( 464תיקון טעות); בק"ת  ,6974כט' בשבט התשע"א ,3.2.2011 ,עמ'
 ;634ובק"ת  ,7028כט' באב ,התשע"א ,29.8.2011 ,עמ' ( 1343תחילת התיקון האחרון 60
ימים מיום פרסומו) .תוכן העניינים וחלק מההערות הוספו על ידי עורכי הקובץ.
ראה הפקודה בפרק  10.13לעיל.
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