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תקנות ציוד מגן אישי  PPEחדשות – 2016/425
מה השינויים?
הוראת ציוד מגן אישי  89/686כבר בת  30שנה ומוחלפת בתקנה חדשה .2016/425
מאמר השאלות  /תשובות בהמשך מפרט בקצרה את המידע הנוסף ,ההשלכות וצורת ההטמעה של התקנות החדשות.
ספטמבר – .2018

למה השינוי?
ההוראה הנוכחית לציוד מגן אישי  PPE Directiveבת כ  30שנה ,תקופה בה שוק הציוד מגן אישי עבר שינויים רבים .בהתאם עלה
הצורך לעדכן את מלל ההוראות בהתאמה לשינויים בשוק .שינוי זה מאפשר הגדרה טובה יותר לתפקיד ולאחריות של כל אחד מבעלי
התפקידים בשוק :יצרן ,יבואן ,מפיץ ,חנות וגופים נוספים.

מה הם השינויים העיקריים?
 - 1הגדרה מדויקת יותר של התפקידים והאחריות של כל אחד מבעלי התפקידים בשוק בהתאם לשינויים בשוק ציוד מגן אישי.

 - 2הגדרות ברורות יותר של קטגוריות לציוד מגן אישיPPE – I, II, III
 - 3תוקף אישורי ה  EUלכל מוצר ספציפי מוגבלים מעתה ל  5שנים בלבד .בהתאם ובמידת הצורך ,על המוצר הספציפי לעבור הערכה
מחודשת ובדיקה מחודשת כל  5שנים לקבלת אישור מעודכן ,בהתאם לשינויים בתקנים.
 – 4דרישות חדשות לסימון ומידע בהוראות השימוש למוצר.

מה השינויים בסימון והצגת המידע למשתמש?
התקנה החדשה מציבה דרישות חדשות לסימון והצגת מידע זמין למשתמש

סימון



כתובת היצרן חייבת להופיע על המוצר .או בהוראות השימוש
או על האריזה במידה ושטח תצוגה מתאים אינו זמין.
עבור מוצרים בעלי זמן חיים מוגבל )טקסטיל ,קסדות( ,תאריך
הייצור )חודש/שנה( יופיע/יצורף למוצר/לאריזת המוצר.



הערה :מוצרי  Petzlכוללים סימון הסדרתי של תאריך ייצור
מלא ,דפי המוצר כוללים כתובת מלאה וכתובת אתר אינטרנט.
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הוראות שימוש
 התיאור חייב לכלול את הסיכון שהמוצר מיועד להגן מפניו.
 מתייחס לתקנה 2016/425 PPE
 חייב לכלול את כתובת אתר האינטרנט בו ניתן למצוא את הצהרת התאימות לתקנה החדשה.

מה לוח הזמנים להטמעת השינויים?
בתאריך  21.4.2018תאריך תחילת ההטמעה.
החל מתאריך זה ניתן לציין תאימות לתקנה החדשה.
בין  21.4.2018ועד 21.4.2019
תקופת מעבר בה יצרנים רשאים למכור מוצרים לפי ההוראה הישנה או התקנה החדשה.
לאחר 21.4.2019
מפיצים וחנויות עדיין רשאים למכור מלאי לפי ההוראה הישנה עד לתאריך 21.4.2023

לוח זמנים להטמעת התקינה החדשה.

האם ניתן להמשיך להשתמש במוצר בעל סימון תאימות להוראות ולא לתקנה החדשה?
כמשתמש/ת ,הינך רשאי/ית להשתמש במוצרים בעלי סימון תאימות להוראות למשך כל חיי
המוצר.
למידע נוסף ,כל התקנה החדשה נמצאת בלינק https://bit.ly/2Cvog8Q

)סוגי קבצים/שפות שונות(
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