1 нче санлы кушымта
Актаныш муниципаль районы
Чалманарат авыл җирлеге
башкарма комитеты карарына
«5» декабрь 2019 ел.№ 19
Терекөмешле лампаларны җыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1.I класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле
лампалар (алга таба ОРТЛ) - җыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.
1.2.
Терекөмешле лампалар (PTJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54
(Россиядә җитештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла
торган башка төр лампалар.
1.3.
Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз
РТЛ.
2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.
2.1.
ОРТЛНЫ алыштыру һәм җыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.
2.2.
ОРТЛ җыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.
2.3.
Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул
имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын,
максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен
ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.
2.4.
ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см х 30 см х 25 см. лы агачтан
ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип
язылган ябык тартмага салырга кирәк.
2.5.
ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән,
атмосфера явым-төшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина
ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.
2.6.
Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен
капчыкларга җыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер
тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны җыю һәм төрү эшләрен
сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган
лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы,
аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.
3.Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.
2.7.
Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәҗбүри тәртиптә тулы бер
терекөмеш лампалар һәм OPTJI хәрәкәте билгеләп үтелә.
2.8.
Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга
тиеш.
2.9.
Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм
файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы,
лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.
3.

4.Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче
предприятиеләргә тапшыру тәртибе
4.1. Файданалылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш
калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган
оешмага тапшырыла.

