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Vid mindre spillVid spill
1. Tag på skyddsutrustning enligt  

säkerhetsdatablad.

2. Flytande preparat eller  
sprutvätska kan sugas upp med  
ett absorberande material.

3. Spill av preparat i pulver eller  
granulatform kan sopas ihop.

4. Om preparat spills på marken  
ska jorden till ett par decimeters  
djup tas bort.

5. Uppsamlat spill och förorenad  
jord klassas som miljöfarligt  
avfall och ska lämnas till  
destruktion.

1. Om stora mängder preparat eller  
sprutvätska läckt ut eller riskerar att läcka ut 
ska följande instanser underrättas:

Telefon:

Räddningstjänsten:       112 

Kommunens miljö- och 
hälsoskyddskontor:

2. Tag på skyddsutrustning och försök om  
möjligt att förhindra att läckaget sprider sig.

3. Om läckaget befaras rinna ut i öppet vatten 
eller vattentäkt ska även markägaren eller 
den som brukar marken underrättas:

Telefon:

Företagsnamn

Ägare/Ansvarig

Kontaktperson vid olycka

Fullständig adress

Telefon

Telefon till anställda och övriga



Olycka med växtskyddsmedel
Vid brandVid personolycka
1. Varna övriga personer i din omgivning.

2. Rädda personer som är i fara.  
Begränsa branden genom att stänga 
dörrar.

3. Ring SOS Alarm: 112 
Uppge att det rör sig om en brand där 
det finns växtskyddsmedel.

4. I säkerhetsdatabladen finns  
information om vilket släckningsmedel 
som ska användas.

5. Tänk på att stora mängder släckvatten 
kan orsaka att växtskyddsmedel  
hamnar utanför sprutförrådet.

1. Avbryt arbetet omedelbart. Se till att 
den som skadats kommer ut i frisk 
luft och kan vila.

2. Tag av förorenade kläder och skor. 
Tvätta huden, använd rikligt med 
vatten. Duscha eller spola av flera 
gånger. Vid stänk i ögonen, skölj 
länge, använd rikligt med vatten.

3. Tag reda på vilket preparat som  
använts. Läs på preparatets  
säkerhetsdatablad om vad som gäller.

4. Ring SOS Alarm: 112  
- begär Giftinformationscentralen  
 eller ambulans. Tag med  
 säkerhetsdatablad till läkare.
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Här hittar du
Telefon

Brandsläckare och vattenslang

Säkerhetsdatablad och förteckningar

Utrustning för första hjälpen

Ögondusch

Nöddusch
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