ХЛОРПИРИФОС
ЖӘНЕ
ҚОРШАҒАН
ОРТА

Хлорпирифосфосфороорганикалық
қосылыстар класына жататын,
инсектицидтер (зиянды
жәндіктерді жоюға арналған
химиялық препараттар)
тобының белсенді
бөлшегі.

ХЛОРПИРИФОС
ДЕГЕН НЕ?

ХЛОПИРИФОС
Ол аса уыттылыққа ие, сондықтан балалардың жүйке жүйесінің дұрыс дамуына кері
әсер ету мүмкіндігімен қауіпті.
НЕГЕ
Егер жатырдағы ұрыққа хлорпирифос әсер етсе - өмірге келген нәрестенің
АЛАҢДАУШЫЛЫҚ
салмағының жетімсіз, IQ төмен болуына, еске сақтау қабылетінің нашарлап, зейіннің
ТУДЫРАДЫ?
бұзылуына және оның жан-жақты дамуының кешеуілдеуіне әкелуі мүмкін.
Адамдар мен жануарлар хлорпирифосомалармен жедел улану кезінде олардың
бойында тырыспадан басқа, көру қабілетінің нашарлауы, жүрек айну және құсу, сілекейі
ағу, ішек құрысуы мен іштің түйіп ауыруы, тыныс алудың қиындауы немесе мүлде
тоқтауы, сананың бұзылуы секілді белгілер байқалады.
Жедел улану тырыспаға, тыныс алудың қиындауына және тіпті өлімге әкелуі мүмкін.
Хлорпирифоспен уланудың жеңіл түрлерінің өзі адамның жұмыс істеу қабілеттілігінің нашарлауы мен қимылқозғалысы дәлдігінің бұзылуына алып келетіні дәлелденген.

ОЛ ҚАЛАЙ
ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ?

Ауыл
шаруашылығында,
сондай-ақ медициналық,
санитарлық және тұрмыстық
дезинсекция тәжірибесінде
(оның ішінде басқа да белсенді
құрамбөліктермен қоспалар түрінде)
зиянды жәндіктер және олардың
балаңқұрттарымен күресу үшін
пайдаланылады.

АДАМ
АҒЗАСЫНА
ҚАНДАЙ
ЖОЛДАРМЕН
ЕНЕДІ?

Ол топырақта 120 күнге дейін (басқа мәліметтер бойынша – 2 жылға дейін), суда – 2 айдан
астам уақыт сақталады.
Құстар, тұщы су және теңіз ағзалары, соның ішінде балдырлар, ұлулар, шаян тәрізділер мен
балықтар үшін аса уытты. Су ағзаларының бойында жинақтала алады.
Аралар үшін де улы, олардың балаңқұттарының өлім көрсеткішін едәуір
арттырады.

Онымен өңделген көкөністер, жемістер және
шөптер, сондай-ақ жануарлардан алынатын
өнімдер (мысалы, сүт) арқылы. Жемшөп
дақылдарында қолданылатындықтан, оның
қалдықтарын жұмыртқа мен етте де кездеседі.
Денеге терімен жанасқанда және деммен бірге
ішке жұту арқылы түсуі де мүмкін.

ХЛОРПИРИФОС АҒЗА
УЛАНУЫНА
ЕҢ ЖИІ АЛЫП КЕЛЕТІН
ПЕСТИЦИДТЕРДІҢ
БІРІ.

Хлорпирифосқа АҚШ және ЕО елдерінде тыйым салынған
2021 жылғы 18 тамызда АҚШ-тың қоршаған ортаны қорғау агенттігі
хлорпирифосты қолдануды тоқтату туралы жария етті.
Ал Еуропалық Одақ 2020 жылдың 31-қаңтарынан бастап хлорпирифос сатуға
рұқсат бермейтінін мәлімдеді.

Санитарлық және тұрмыстық дезинсекцияға арналған құрамында хлорпирифос
бар заттар (мысалы, құрамындағы хлорпирифос үлесі 48% "Синюзан" және
"Аверфос") Қазақстандағы онлайн сауда алаңдарында
сатылады. Олар орташа қауіпті заттардың 3-тобына
жатады, алайда оларды тек жеке қорғаныс
құралдарын қолдана отырып пайдалану жөніндегі
нұсқаулықты қатаң сақтау қажет.
Сондай-ақ саудада "Фосладин" (құрамында 50%
хлорпирифос бар) де кездеседі. Ол қауіптілігі
жоғары заттардың 2-тобына жатады және оларды
тек дезинфекциялық қызметпен айналысуға құқығы
бар мекемелердің қызметкерлері ғана қолдануға
рұқсат етіледі.
Сарапшылардың пікірінше, жоғарыда аталған препараттарды
қолдану кезінде улану жағдайларының 99 пайызында оларды
сақтау шарттарының немесе олармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік
техникасының бұзылуы себеп болған. Ал бұл балалар мен үй жануарларының
да улануына әкелуі әбден мүмкін.

САҚ
БОЛЫҢЫЗДАР!!!

https://www.instagram.com/greenwomen_kz
https://twitter.com/GreenwomenKaz
https://www.facebook.com/groups/chemsafety

ХАБАРДАР ЖӘНЕ САҚ БОЛЫҢЫЗДАР!

