
Bezpieczeństwo stosowania
środków czystości



Zasady bezpiecznej pracy

ze środkami czystości

• Środki chemiczne należy przechowywać wyłącznie                     
w oryginalnych opakowaniach. 

• Nie wolno ich przelewać do opakowań po artykułach 
spożywczych, np. do butelek po napojach. 
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Zasady bezpiecznej pracy

ze środkami czystości

• Wszystkie środki chemiczne używane do prac 
porządkowych są szkodliwe w przypadku ich 
spożycia, dlatego podczas ich stosowania nie 
wolno spożywać posiłków ani pić napojów.

• Na wózkach do sprzątania nie wolno przewozić 
jedzenia i picia. 
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Zasady bezpiecznej pracy

ze środkami czystości

• W czasie stosowania środków chemicznych nie 
wolno używać otwartego ognia oraz palić 
papierosów.
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Magazynowanie

środków czystości

• tylko w specjalnie wydzielonych miejscach 
oznaczonych np. tabliczką: „Magazyn środków 
czystości”,

• w chłodnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu w temperaturze powyżej 10 °C,

• wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych    
i właściwie oznakowanych opakowaniach,

• opakowania z produktem chronić przed 
promieniami słonecznymi, a w miejscu 
magazynowania nie palić papierosów i nie używać 
otwartego ognia,
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Magazynowanie

środków czystości

• bez dostępu osób niepożądanych,                                       
a w szczególności poza zasięgiem dzieci, 

• osoby mające kontakt z produktem powinny być 
przeszkolone z zakresu właściwości 
fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikających 
z nich zagrożeń,

• podczas składowania substancji i mieszanin 
chemicznych należy stosować się do informacji, 
uwag i zaleceń zawartych w Karcie 
charakterystyki.
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Przed rozpoczęciem pracy

ze środkami czystości
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W firmie powinien 
znajdować się 

WYKAZ 
STOSOWANYCH 
SUBSTANCJI 
NIEBEZPIECZNYCH.

Do każdego środka 
czystości powinna być 
dołączona 

AKTUALNA KARTA 
CHARAKTERYSTYKI

(dostępne online na 
www.ecoshine.com.pl)

W miejscu 
przechowywania 
środków czystości 
(szafka/pomieszczenie) 
powinien znajdować się 

SEGREGATOR Z 
KARTAMI 
CHARAKTERYSTYKI, 

aby każdy pracownik 
miał do niego dostęp. 

Należy:

1. Zapoznać się z etykietami oraz kartami charakterystyki środków czystości, które będziemy używać. 
Warto również przygotować Plan Higieny – generator dostępny online na www.ecoshine.com.pl.



Przed rozpoczęciem pracy

ze środkami czystości
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CZYSTA I KOMPLETNA 
ODZIEŻ ROBOCZA,
ochrony wymagają 
również ręce i stopy.

ANTYPOŚLIZGOWE, 
ZABUDOWANE 
OBUWIE chroniące 
przed przypadkowym 
polaniem lub 
skaleczeniem.

RĘKAWICE OCHRONNE, 
stosujemy w zależności 
od środka czystości, 
info w karcie 
charakterystyki 

Zasada: zawsze        
lepiej mieć.

2. Ubrać przydzielony sprzęt ochrony indywidualnej (PPE).

OKULARY OCHRONNE, 
szczególnie chronić 
oczy podczas 
dozowania środków 
czystości.



Przed rozpoczęciem pracy

ze środkami czystości
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3. Sprawdzić stan sprzętu 
używanego do prac 
porządkowych, np. mopy, 
wiadra, myjki. OKULARY OCHRONNE, 

szczególnie chronić 
oczy podczas 
dozowania środków 
czystości.

4. Przygotować środki 
czystości – w przypadku 
koncentratów sporządzić 
odpowiednie roztwory 
robocze i je opisać.

ROZTWÓR 
ROBOCZY 
STĘŻENIE 5 %
SEPTAL 100



Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

• Roztwory robocze należy przygotowywać 
bezpośrednio przed ich użyciem.

• Nie wolno zostawiać roztworu roboczego                   
w nieoznakowanych opakowaniach.
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Co jest w środku ?



Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

• W celu przygotowania roztworu roboczego 
środka myjącego używamy zimnej wody.

• Gorąca woda o temp. powyżej 30 stopni 
niszczy związki powierzchniowo-czynne oraz 
szkodzi skórze dłoni. 
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Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

Środek myjący zawsze dodajemy do wody – nie 
na odwrót. Dzięki temu unikniemy:

• pochlapania środkiem (kwasem lub zasadą),

• nadmiernego spienienia środka myjącego.
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Pamiętaj, chemiku młody, 

wlewaj zawsze kwas do wody.



Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

• Nigdy nie mieszamy ze sobą różnych produktów –
zarówno w wiadrze, jak i na powierzchni.

• Mieszając różne produkty, nie stworzymy „super 
środka czyszczącego”, możemy za to stworzyć 
zagrożenie dla siebie i innych lub je zneutralizować.
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SUPER 
ŚRODEK



Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

Dlaczego nie wolno mieszać produktów ?

1) produkt zasadowy + produkt kwasowy = neutralizacja

(DOŚWIADCZENIE NEUTRALIZACJI)

14

mix nie będzie 
działać lepiej, 
przestanie 
działać w ogóle



Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

Dlaczego nie wolno mieszać produktów ?

2) produkt A + produkt B = silna reakcja egzotermiczna/

wychlapanie możliwość

poparzenia, np. substancją

żrącą
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Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

Dlaczego nie wolno mieszać produktów ?

3) produkt kwasowy + produkt chlorowy = toksyczne gazy, 

np. toksyczny chlor
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Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości
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Kaszel połączony  
z bólem głowy

Łzawienie

Kichanie 

Duszenie

Powoduje 
podrażnienia błon 
śluzowych oczu, 
nosa, gardła

Objawy zatrucia chlorem:

Przy wyższych 
stężeniach może 
powodować 
obrzęk płuc oraz 
śmierć 

Podczas I wojny światowej chlor był wykorzystywany jako gaz bojowy. 



Bezpieczne wykonywanie pracy

przy użyciu środków czystości

• Myta powierzchnia powinna być wyłączona 
z ruchu z zastosowaniem znaku ostrzegawczego: 
„Uwaga ślisko”.

• W miejscu, którym stosujemy środki czystości 
należy zadbać o dobrą wentylację, cyrkulację 
powietrza i przewietrzenie (najlepiej uchylić okno).
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Zakończenie pracy

przy użyciu środków czystości

Każdorazowo po zakończeniu pracy należy:

• zdjąć rękawice ochronne,

• umyć ręce wodą z mydłem, 

• zanieczyszczone, nasiąknięte ubrania zdjąć 
i usunąć w bezpieczne miejsce (nie dopuszczać 
do zanieczyszczenia ubrania), 

• odzież przed ponownym użyciem wyprać.
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Pierwsza pomoc

a środki czystości

20

O
C

Z
Y Przepłukać dużą ilością 

wody przy szeroko 
odchylonej powiece 
przez co najmniej 10 
minut.

 Natychmiast 
skontaktować się                      
z okulistą.

S
K

Ó
R

A Zdjąć zanieczyszczoną 
odzież, umyć skórę 
dużą ilością wody.

W przypadku 
poparzenia, 
podrażnienia 
skontaktować się                       
z lekarzem.
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Jeżeli rodzaj wypitej substancji nie jest znany należy zabezpieczyć pozostałe resztki do analizy.
Pierwszą pomoc prowadzić zgodnie z sekcją 4. karty charakterystyki, kartę charakterystyki mieszaniny pokazać lekarzowi. 

Wyjść/ przenieść 
osobę na świeże 
powietrze, w razie 
braku oddechu 
zastosować sztuczne 
oddychanie:
30 ucisków/ 2 wdechy

 Natychmiast 
wezwać lekarza.

Wypić dużą ilość 
wody, nie 
prowokować 
wymiotów, 
przemyć usta 
wodą. 

 Natychmiast 
wezwać lekarza.



Dziękuję!
Natalia Żukowska
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