
ЯК ПРИБРАТИ РОЗЛИТУ РТУТЬ

Вимкніть кондиціонер,
опалювальні прилади

Якщо ви вагітні або плануєте
завагітніти, не прибирайте ртуть
самостійно, її пари впливають
на репродуктивні органи й можуть
серйозно зашкодити плоду

Виведіть з приміщення,
де стався вилив,

дітей та домашніх тварин

Відчиніть кватирку,
але уникайте протягу

ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ: 

гумові рукавички, бахіли, марлева пов’язка, банка з щільною кришкою, вода, кілька аркушів картону 
(паперу), липка стрічка, шприц, ліхтарик, хлорвмісний мийний засіб або мильно-содовий розчин

Не виливайте зібрану
ртуть у каналізацію 

Вдягніть рукавички, бахіли та змочену у содовому
розчині марлеву пов’язку

1.

Спершу зберіть найбільші скалки й покладіть
у банку з водою. Використовуючи аркуші
картону, збирайте решту скла і ртуть, рухаючись
від країв до центру, складайте їх у банку

2.

Увімкніть ліхтарик – ртуть добре віддзеркалює
світло, так краще будуть помітні маленькі краплі,
збирайте їх з допомогою липкої стрічки

3.

Перевірте щілини в підлозі, за плінтусом. Якщо там
залишилися частинки ртуті, дістаньте їх шприцем

4.

Ретельно вимийте місце розливу ртуті «Білизною»
у пропорції 1:8 або мильно-содовим розчином

5.

Впродовж трьох годин провітрюйте приміщення,
потім ще раз зробіть вологе прибирання та знову
провітріть приміщення 

6.

Якщо є привід сумніватися, що всю ртуть зібрано,
зверніться до компаній, що професійно виконують
демеркуризацію

8.

ПОРЯДОК ДІЙ:

Після прибирання перевдягніться, вимийте
руки, прополощіть рот і горло, почистіть зуби,
прийміть 2-3 таблетки активованого вугілля

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Не періть забруднений ртуттю
одяг у пральній машині
(найкраще – позбутися його)

Найімовірніша причина розливу ртуті в домашніх умовах – розбиття медичного ртутного термометра.
Ртуті у ньому – приблизно 2 грами, але навіть така її кількість становить небезпеку. Дійте невідкладно.
Якщо стався вилив більшої кількості ртуті, виведіть людей і тварин з приміщення та зверніться до ДСНС

Не збирайте кульки ртуті
пилососом, не замітайте

віником

Не торкайтеся ртуті руками!
Вона здатна миттєво проникати
у шкіру, викликаючи серйозні
неврологічні ушкодження, уражати
мозок, печінку, нирки, кров. 
Якщо випадково торкнулися ртуті,
якнайшвидше зніміть забруднений
одяг, промийте шкіру під проточною
водою впродовж 15 хвилин.
Зверніться до лікаря

7. Закрийте банку, позначте: «Ртуть! Не відкривати!».
Якщо немає можливості здати ртуть на утилізацію
одразу, заховайте її в недоступному для дітей місці
до того часу, коли це можливо буде зробити. 
Щодня впродовж двох тижнів робіть вологе
прибирання та акивно провітрюйте приміщення

Якщо ви виявили ртуть на вулиці
чи деінде, негайно сповістіть
про це ДСНС або поліцію

Шукайте більше пам’яток безпеки на сайті ns-plus.com.ua у розділі «Магазин»


