Врз основа на член 78 став 2 од Законот за хемикалии (,,Службен
весник на РМ,, број 113/2007) министерот за здравство во согласност со
министѕерот за животна средина и просторно планирање, донесоа
ПРАВИЛНИК
за поблиските услови по однос на простор, опрема и кадар што
треба да ги исполнуваат правните лица што произведуваат опасни
хемикалии
Член 1
Со овој правилник се пропишуаат поблиските услови по однос на
просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат правните
лица што произведуваат опасни хемикалии.
Член 2
Просторот во кој се врши производство на опасни хемикали треба
да биде сместен во објекти кои се лоцирани на места со најповолни
климатски услови (ружа на ветрови, конфигурација на земјиштето,
температурни промени, промени на клима и др.) , кои не се подложни на
поплави, на кои не постои можност за загадување на водата за пиење и
заштитени од директни сончеви зраци, атмосферски талог, гасови, пареа
и топлина.
Просторот наменет за вршење на производство на опасни
хемикали треба да биде во објекти до кои има лесен пристап на
противпожарните екипи во случај на пожар.
Просторот наменет за производство сместување, чување на
опасни хемикaлии не треба да биде сместен во станбени објекти.
Член 3
Правните лица што производуваат опасни хемикалии по однос на
просторот треба да имаат:
- простор за складирање на суровините за производство на опасни
хемикалии,
- простор за прoизводство на опасните хемикалии,
- простор за чување/сместување на готови производи до нивната
испорака,
- простор за сместување на неуништените опасни хемикалии и
амбалажа,
- простор за лабораторија за испитување и контрола на опасните
хемикалии во производствениот процес, и
- простор за одржување на лична хигиена на вработените.

Просторот од став 1 на овој член треба на влезот да има праг во
висина од 5 см, за да се задржи истурена или растурена опасна
хемикалија, а ако е наменет за
опасни хемикалии кои имаат
експлозивно, оксидирачко, многу лесно запаливо, лесно запаливо и
запаливо својство подот во просторот треба да биде електоропроведен
или заземјен.
Просторот од став 1 алинеите 1 и 3 на овој член треба да е
заштитен од директните сончеви зраци, а температурата да се движи од
10оС до 20оС во зависност од видот и природата на опасноста на
хемикалиите.
Ако правното лице од став 1 на овој член испитувањето и
контролата на опасните хемикалии во производствениот процес го врши
во овластена лабораторија не треба да го исполнува условот од став 1
аниеа 5 на овој член
Член 4
Просторот од член 3 на овој правиник треба да биде во објекти:
- изградени од градежни материјали кои не впиваат и не
задржуваат хемикалии и кои можат лесно да се чистат и одржуваат;
- со вентилација, природна и вештачка, која ефикасно и брзо ќе ги
отстранува отровните честички што се создаваат во производниот
процес, како и брзо и ефикасно освежување и размена на воздухот,
неутрализирање на создадените хемикалии кои ја загадуваат
надворешната средина надвор од производните простории;
- со температура што одговара на потребите на технолошкиот
процес за одделни производи – опасни хемикалии;
- со течна и хигиенски исправна студена и топла вода и прописна
канализација, со одвод поврзан со непропуслив колектор и јама за
преработка на отпаните води.
Член 5
Просторот од член 3 на овој правилник не смее да се користи за
други цели и треба да биде обезбеден со брава и клуч и означен на
влезот на просторот со натпис „опасни хемикалии“.
Член 6
Правното лице што произведува опасни хемикалии ако отпадните
материи во производниот процес ги кориси како меѓупроизводи за
натамошно производство треба има заштитни бункери изградени за
складирање или простор за складирање на опасни хемикалии согласно
овој правилник.

Член 7
Правните лица што производуваат опасни хемикалии треба да
имаат:
1. соодветна специфична опрема за производство и чување на
секоја одделна група хемикалии,
2. соодветни уреди за систематски испитувања и контрола на
хемикалиите во производниот процес,
3. соодветни уреди за систематска контрола на нивоата на
концентарциите на опасните хемикалии во производниот процес , и
4 . прибор и средства за чистење и отстранување на остатоците
од опасните хемикалии.
Правните лица од став 1 на овој член, за во случај на хаварија,
треба да имаат :
- средства за лична деконтаминациија ( пр.славина, туш,
фонтана),
- средства за деконтаминација на работните површини,
- опрема и средства за омеѓување на ширењето на несреката
(пр. песок или друг адсорбенс),
- противотрови,
- опрема за заштита на дишните патишта, ако потребна,
- соодветна опрема за заштита на другите делови од човековото
тело.
Член 8
Правните лица што произвeдуваат опасни хемикалии требат да
имаат соодветен број работници со висока стручна подготовка, обучени
за работа со опасни хемикалии, но најмалку по еден дипломиран
хемичар, технолог или фармацевт во секоја производна смена.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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