INSTRUKCJA BHP
Przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
Uwagi ogólne
1. Narzędzia może obsługiwać pracownik posiadający:
_ odpowiednie kwalifikacje akceptowane przez pracodawcę,
_ aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.
2. Dopuszcza się do używania narzędzi przez młodocianych, o ile natężenie hałasu i poziom drgań nie przekraczają wartości
dopuszczalnych dla młodocianego określonych w wykazie prac wzbronionych młodocianym.
3. Pracę wolno wykonywać w odzieży roboczej, z nakryciem głowy, w rękawicach roboczych (w razie potrzeby
antywibracyjnych). Należy stosować sprzęt ochronny: okulary przeciwodpryskowe i maskę przeciwpyłową (przy pracach
powodujących zapylenie).
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy
1. Zapoznać się dokładnie z zakresem przewidzianej do wykonania pracy oraz sprawdzić:
a) kompletność i sprawność urządzeń stanowiska pracy oraz stosowanych narzędzi mechanicznych;
b) przy elektronarzędziach:
– korpus narzędzia, przewód zasilający i wtyczkę (czy nie są uszkodzone),
– gniazdko przyłączeniowe (czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone i posiada sprawny kołek uziemiający),
– stan gniazda mocującego narzędzia skrawające i tarcze szlifierskie,
– stan narzędzi i tarcz szlifierskich;
c) przy narzędziach pneumatycznych sprawdzić:
– stan zacisków na wężach zasilających i końcówek przyłączających narzędzie do węża oraz zawory odcinające,
– stan gniazda mocującego przyłączane narzędzia,
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy
1. Podczas wykonywania pracy o dużym natężeniu hałasu bezwzględnie stosować ochronniki słuchu.
2. Przy pracach narzędziami udarowymi stosować rękawice antywibracyjne.
3. Przy pracach powodujących zapylenie stosować okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych.
4. Podczas pracy narzędziami o napędzie elektrycznym w dużej wilgotności powietrza lub w pomieszczeniu, którego posadzka
jest metalowa lub wilgotna, na stanowisku należy stosować chodnik dielektryczny lub obuwie dielektryczne.
Czynności zabronione
1. Wykonywanie czynności obsługowych i konserwacyjnych narzędzi podczas ich ruchu.
2. Wykonywanie pracy z użyciem narzędzi przez osoby nieposiadające uprawnień i zgody przełożonego.
3. Obsługiwanie narzędzi bez rękawic roboczych i Śródków ochrony indywidualnej.
4. Wykonywanie pracy elektronarzędziami w wilgotnych rękawicach.
5. Podłączanie elektronarzędzi do niesprawnych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych.
6. Wykonywanie pracy narzędziem na drabinie przystawnej lub na chwiejnym, niestabilnym rusztowaniu.
7. Wykonywanie pracy z użyciem elektronarzędzi na zewnątrz pomieszczenia w czasie deszczu lub śnieżycy.
Czynności do wykonania po zakończeniu pracy
1. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej poprzez odłączenie wtyczki z gniazda zasilającego i zwinięcie przewodu zasilającego.
2. W narzędziu o napędzie pneumatycznym uzupełnić olej smarowy.
3. Zwinąć przewody elektryczne lub węże na sprężone powietrze i wraz z narzędziami pozostawić zabezpieczone
w wyznaczonym miejscu.
4. Uprzątnąć stanowisko pracy, usunąć odpady produkcyjne.
W przypadku powstania pożaru należy
- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
W przypadku zaistnienia wypadku
- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.
Uwaga
1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do
przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.
Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej,
równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.
ZATWIERDZAM
…………………………………………

AGAPOL Zakład Usługowo Oświatowy s.c. Agnieszka Krupa i Piotr Krupa
35-114 Rzeszów, ul. J. Malczewskiego 13/27
Tel. 608 424 388, 506 090 533

