BASTA!

.►Após a aplicação
Lave o material de aplicação
Lave os equipamentos de proteção
individual

NÃO CONTRIBUA PARA MAIS
ACIDENTES

P LANO E STRATÉGICO
DE A ÇÃO PARA O
S ETOR A GRÍCOLA E
F LORESTAL

Lave as luvas após a aplicação e antes
de as retirar

Com a parceria

.►Eliminação de embalagens vazias, de
outros materiais contaminados

www.inem.pt

www.cap.pt

Colabore com o sistema de recolha de
resíduos de embalagens vazias

http://www1.segsocial.pt/left.asp?05.17
www.dgs.pt

www.cna.pt

Informe-se junto do seu fornecedor das
datas de recolha

www.dgadr.pt

Não reutilize embalagens

www.afn.min-agricultura.pt

.►Em caso de contaminação

www.confagri.pt
www.anefa.pt

www.dgv.min-agricultura.pt

Não queime, não enterre, não coloque
nos contentores de lixo doméstico, não
as deixe nos campos

PESTICIDAS

www.forumflorestal.com
www.fnapf.pt
www.setaa.pt
www.cnjap.pt
www.forestis.pt

www.ilo.org
http://80.38.213.111/formaagri/pt

Lave imediatamente a zona afetada
com água e sabão
No caso de contaminação dos olhos,
lave abundantemente com água
durante pelo menos 10 minutos

Em caso de intoxicação contate:
Centro de Intoxicação Anti-Venenos (CIAV)
808 250 143
Funciona 24 horas

Trabalhe em segurança
Assegure o seu futuro

Principais riscos na utilização de produtos fitofarmacêuticos
►Intoxicação por ingestão
►Intoxicação por via respiratória
►Intoxicação por via dérmica
►lesões dorso lombares

Medidas preventivas
►Formação e informação
►No transporte:
Assegurar que os produtos fitofarmacêuticos são
transportados em segurança (afastados de produtos alimentares, etc.)

► Na armazenagem
Armazene em segurança, em local inacessível a
crianças, pessoas não autorizadas e animais

Utilize o Equipamento de Protecção Individual recomendado
Prepare a calda em locais arejados e afastados de cursos de água
Esvazie por completo as embalagens,
enxaguando três vezes com água limpa e
incorpore a água de lavagem na calda

►Na aplicação
Não utilize produtos ilegais

►Troca de embalagens

Evite compras em excesso

Aplique apenas quando se verificam as
condições atmosféricas adequadas (fora
das horas de maior calor e atenção ao
vento)

►Desrespeito das recomendações do
rótulo

Mantenha os produtos nas embalagens originais
e devidamente rotulados

Afaste pessoas e animais das áreas a
tratar

►Ausência de formação e informação

Tenha equipamentos para contenção de derrames

Opte por produtos menos tóxicos

Erros típicos

►Mau armazenamento
►Falta de cuidado no transporte
►Fumar
►Consumo de álcool
►Cansaço

Leia o rótulo e siga as suas indicações

►Na preparação da calda
Leia o rótulo e siga as suas indicações
Verifique o estado do material de aplicação e calibre o equipamento
Evite excedentes. Prepare apenas a dose necessária

Se possível utilize tratores cabinados
Utilize, luvas de nitrilo, fato de proteção,
botas de borracha e chapéu. Siga as recomendações do rótulo para outros EPI’s
Não reutilize EPI descartáveis

►Após a aplicação
Lave o material de aplicação

