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Hazırlayan
Kalite Yönetim Ekibi

Onaylayan
Kalite Yönetim Sorumlusu

1- AMAÇ :
Bu talimatın amacı, Zehirli buğdayın talimatına göre hazırlanıp; baskılı poşette ve üzerinde
kullanma talimatı ve diğer tarafında tehlike işareti bulunan konulan zehirli buğdayın üreticilerin
kullanımına uygun şekilde hazırlayıp ücret karşı İl Müdürlüğümüz ambarından satışının
yapılmasını sağlamaktır. Etken maddeden zehirlenme, meslek hastalığına yakalanma riskini
ortadan kaldırmak; İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülükleri yerine getirilerek çalışanın
korunması, İş günü kayıplarının engellenerek Planlamalarda aksamaların yaşanmasını
engellemektir.

2- KAPSAM :
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü hizmet binaları ve uygulama alanlarında
yaptığı faaliyetleri kapsar.

3- UYGULAMA
3.1 Genel olarak bir toplumun gelişmişliği, o toplum insanına mal ve hizmetlerin kaliteli, yeter
sayıda ve zamanında sunulması temel ölçüt olarak kabul edilmiştir. Müdürlüğümüz, İlimizdeki
genel zararlılardan korunmasını sağlamak yayılmasını önlemek bu konuda plan,  program
projeler üretmektir. Bu hizmetler yerine getirilirken görev yaptığınız yerlerde bir takım
potansiyel tehlikelerle karşı karşıya kalınmaktadır. Potansiyel tehlikelerin bertaraf edilmesi için
Birim Amirinin, Şube Müdürünün vermiş olduğu yazılı-sözlü talimatlara riayet
edilecektir.
3.2  Yapılan planlamaların  başarıya ulaşmasının şartlarından bir tanesi de  iş günü
kayıplarının yaşanmamasına bağlıdır. Yaşanabilecek iş kazası, Meslek hastalığı hedeflere
ulaşılmasını engelleyecek, Müdürlüğümüze maddi ve manevi kayıplar yaşanmasına neden
olacaktır. Zimmetle teslim aldığınız Kişisel koruyucu donanımlarını kullanılacaktır.
3.4 Size teslim edilen kişisel Koruyucu donanımlarını almadan uygulama alanlarına
gidilmeyecektir.
3.5 Zehirli buğday yapılırken; Gerek çalıştırdığınız makine ve tarla faresi hazırlama talimatına
riayet edilmesi koruyucu önlemlerin alınması, kullanılan ilaçın ölçüsünde(100 kg. temiz
elenmiş buğday, 2 kg. çinko fosfür,2 litre yanık yağ ve su ilave ederek hazırladığı karışım
(Zehirli Buğday) ) kullanılması ve ilaç hazırlarken mutlaka özellikle maske, gözlük ve eldiven
kullanılmasına dikkat edilmelidir. Aksi durum meydana geldiğinde hasta mutlaka ilk önce
temiz havaya çıkarılmalı ve ilk yardım tedbirleri uygulanmalıdır. Gerekirse Ambulans
çağrılmalıdır.
3.6. Zehirli Buğday hazırlarken çalışanlar mutlaka koruyucu önlemleri alacak ve koruyucu
malzemeleri giyecektir.
3.7 Zimmetle teslim edilen Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılmamasından dolayı
yaşanıla bilecek olumsuz sonuçların personelde olduğu unutulmayacaktır.


