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 לכבוד

 עמיר רני מר

  מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

                                                                     ,רב שלום

 

 

 

 

 שליליות בקרב עובדים ומתנדבים, בפינוי זפת מהחופיםהמלצות למניעת השפעות בריאותיות הנדון: 

 
 ולפי המידע העדכני המצוי בידנו,  לבקשתךבהמשך לשיחתנו, 

 
 .הנחיות למניעת השפעות שליליות בקרב עובדים ומתנדבים בפינוי זפת מהחופיםמצורפות 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 עמיר יצחקי
 

 ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה
 

 
 

 :העתק
 הציבור בריאות שרותי ראש, פרייס אלרעי שרון' דר

 דר' תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית לבריאות וסביבה
 הארצי למידע בהרעלות  דר' יעל לוריא, מנהלת המכון

 "גרט"ל מנכ, גולדשטיין שאול מר
 אגף אתרי רחצה, משרד הפנים, מנהל לדיןאמר עאטף חיר
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 המלצות למניעת השפעות בריאותיות שליליות בקרב עובדים ומתנדבים, בפינוי זפת מהחופיםהנדון: 

 
 כולל חומרים נדיפים, מימן גופרתי ומתכות כבדות. עיליםרעלולה להכיל חומרים זפת  .1

המתנדבים והעובדים המעוניינים לעסוק בניקוי החופים נדרשים לפנות לרשויות המקומיות, להירשם ולעבור  .2

 אמצעי הבטיחות בעבודה עם זפת. ולסיכונים ל בנוגעהדרכה 

ם עם יולאנש בנוסף, מומלץ לנשים הרות .פיםחובן יולפעילות ניק( 16או בני נוער )מתחת לגיל להביא ילדים  אין .3

 להימנע מלעבוד או להתנדב בניקוי )מחלות נשימתיות כולל אסתמה וברונכיט, בעיות לב וכבד(בעיות כרוניות 

 החופים.

אטומות  מגע עורי עם הזפת. מומלץ ללבוש כפפות מנועהוא גירוי עורי ולכן מומלץ לבמגע עם זפת עיקר הסיכון  .4

  .בסיום העבודה יש לשטוף ידיים היטבוועמידות )ניטריל או גומי(, 

)חליפה חד פעמית  דים ארוכיםגוב נעלים ,מלא זפת עלולה להידבק לנעלים ולבגדים, לכן יש ללבוש ביגוד מגן .5

 בית.לושקיות על הרגליים(, ולהוריד את הביגוד לפני שנכנסים למכונית/

( הפעולה עלולה לגרום להתנדפות של חומרים רעילים. יש לבצע pressure cleaningכאשר מנקים בלחץ גבוה ) .6

 .ניקיון בלחץ גבוה רק עם ציוד מגן הכולל מיגון נשימתי

מתנדב חש ברע )סחרחורת, קוצר נשימה, /עובדיש ריח כימי חזק במקום יש להתרחק מהאזור. אם במידה ו .7

 להתרחק מהאזור.ופסיק את העבודה באופן מידי, צריבה/כאב בעיניים, כאב ראש, בחילה(, יש לה

במקרים יש לפנות  ,04-7771900 : בטלפוןמכון הארצי למידע בהרעלות ליש לפנות  ,התסמינים לא חולפיםבמידה ו .8

 או חשודים כקשורים לחשיפה לזפת ולא לבירורים כלליים. ,של הופעת תסמינים הקשורים בחשיפה

 


