Gürültüden
korunma
çözümünüz amacına
uygun mu?
2016 itibariyle, Tehlikeli Gürültü, yeni KKD
Yönetmeliği kapsamında resmen, geri dönüşü
olmayan bir sağlık tehdidi olarak kabul edilmiştir*.

*(AB) 2016/425

Gürültüden korunma çözümünüz
amacına uygun mu?
Tehlikeli gürültü, en önemli 3 iş sağlığı
Bu kategori değişikliği sizi
tehdidinden biridir. 2016 itibariyle,
nasıl etkileyecek?
Tehlikeli Gürültü, yeni KKD Yönetmeliği
kapsamında resmen, geri dönüşü
Gürültüden korunma ürünleri sağlayıcınız
olmayan bir sağlık tehdidi olarak kabul
Gürültüden korunma ürünleri üreticileri, ürünlerin kalite
kontrolünü veya tüm üretim yerinin kalite güvencesini
edilmiştir. Bu, gürültüden korunmayı,
solunuma ilişkin tehlikelere karşı korunma içeren daha sıkı sürekli kalite kontrol prosedürlerine
tabi olacaktır. Bununla birlikte, tüm ambalaj ve ürünlere
ve yüksekte çalışma ile aynı seviyedeki
(uygulanabilir olduğunda) yeni CE işareti uygulanacaktır.
yüksek risk kategorisine dahil etmektedir.
Gürültüden korunma ürünleri
kullanıcılarınız

Fazla gürültüden korunma ciddiye alınmalıdır ve doğru
ürünü doğru şekilde kullanmak çok önemlidir. Yeni
Yönetmelik bu gerçeği kabul etmektedir ve bu da
kullanıcıların, taktıkları ürünlerin daha da fazla koruma
temin edebileceğine olan güvenlerini artıracaktır.

İş Güvenliği Uzmanı olarak ne yapmanız
gerekir?

•	2019 yılında zorunlu hale geldiğinden itibaren,
gürültüden korunma ürününü yeni yönetmeliğe
uyumlu bir üreticiden aldığınızdan emin olmanız
gerekmektedir.
•	İşçilerin doğru kişisel koruyucu donanım seçimi
hakkında eğitilmesi zaten, KKD Kullanıcılarına
İlişkin Direktif 89/656/EEC kapsamındaki temel bir
gerekliliktir.

Ne, ne zaman olur?
Mart 2016
•	Yeni Yönetmelik Avrupa Resmi
Gazetesi'nde yayınlandı ve üye organlar
tarafından kabul edildi
•	Test kuruluşlarının, Onaylanmış
Kuruluşların ve Üreticilerin yeni
Yönetmeliğe aşina olmaya başlamaları
kararı alındı

Mart 2018

(geçiş dönemi)
•	Hem eski KKD Direktifini hem de yeni
KKD Yönetmeliğini karşılayan ürünler
pazara sürülebilir

3M, yardımcı olmak için burada

3M, gürültüden korunma alanında
ihtisaslaşmış teknik ve düzenleyici
uzmanlardan oluşan, tüm Avrupa'ya
yayılmış bir ekibe sahiptir.

3M'de üretim süreçlerimiz halihazırda, yeni Yönetmeliğin
zorunlu kıldığı en katı kalite gözetimi ilkelerine uygun
olarak işlemektedir ve uzmanlardan oluşan ekibimiz,
pek çok Avrupa CEN Standartları Kurulunda etkin bir rol
üstlenmekle birlikte, Avrupa Güvenlik Federasyonu gibi
ticari birliklere de etkin katılım sağlamaktadır.

3M, önemli eğitim gerekliliklerinizi
karşılamanıza yardımcı olabilir.

Yüksek risk arz eden ortamlarda kullanılan tüm kişisel
koruyucu donanımlar açısından geçerli olduğu üzere,
iş yerinizin ihtiyaçlarına uygun koruyucu kulaklıkları da
gönül rahatlığıyla seçmeniz gerekir. 3M, size yardımcı
olabilir. Aşağıdakileri içeren çeşitli eğitim hizmetleri
sunuyoruz:

3M, innovatif gürültüden korunma
ürünleri geliştirme konusunda 50 yılı
aşkın deneyime sahiptir.

3M olarak, müşterilerimiz için uygun seviyede destek
sağlamanın önemini çok iyi biliyoruz. Belirli tehlike türleri
ve çalışma ortamları için doğru ürün seçimi veya değişen
yasalara ilişkin güncel bilgiler konusunda yardıma ve iş
yerinize yönelik önerilere ihtiyaç duyduğunuzda,
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Sunumlar
Seminerler
Yüz yüze tanıtımlar
Kullanıcı eğitimi videoları
Webinarlar
Uyum testi

Mart 2019

(uygulama dönemi)
•	Onaylanmış Kuruluşlar, ürünleri yeni
Yönetmeliğe göre tasdik edebilir

•	Yeni KKD Yönetmeliği tam olarak hayata
geçirilecek

•	Üreticiler CE işaretini uygulayabilir ve
yeni Yönetmeliğe uygun ürünleri pazara
sürebilirler

•	Pazara sürülen yeni ürünlerin yeni
Yönetmeliği karşılamaları zorunlu
olacak

Gürültüden korunma çözümünüz
amacına uygun mu?
Webinarlarımız veya
seminerlerimizden birinde
yerinizi ayırtın
3M size yeni Yönetmeliği ve iş yerinizi nasıl
etkileyeceğini daha iyi anlama fırsatı sunuyor.
2019 yılında Avrupa çapında bir dizi webinar
ve seminer düzenliyoruz.

İçerik:
•	Yeni KKD Yönetmeliğine Giriş
•	3M™ E-A-Rfit™ Doğrulama Sisteminin Gösterilmesi
• Ücretsiz Katılım

Yerinizi nasıl
ayırtırsınız?
www.3M.com.tr
adresini ziyaret edin veya 3M
temsilcinizle irtibata geçin.
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