Практикум “Пошук та легальне
використання відкритих даних
про
хімічні
речовини
та
реєстрантів, які розміщені на
порталі
Європейського
хімічного агентства (ECHA)”
Цей практикум розроблений з метою полегшення пошуку необхідної
та валідної інформації про небезпечність хімічних речовин та
результатів оцінок ризиків їх застосування, яка опублікована
Європейським хімічним агентством (ЕСНА) на своєму веб-сайті.
У практикумі навмисно надається мінімум посилань на сторінки
сайту ЕСНА з метою швидкого навчання професіоналів
орієнтуватися на сайті, оскільки ЕСНА часто оновлює свій сайт,
змінюються посилання, їх назви, але сам алгоритм залишається
сталим.
Для користування сайтом ЕСНА та аналізу даних необхідне знання
англійської мови або кооперація спеціалістів із перекладачем.
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