INSTRUKCJA BHP
przy obsłudze traktora-kosiarki
UWAGI OGÓLNE
1. Prace przy pomocy traktora-kosiarki mogą wykonywać tylko osoby pełnoletnie.
2. Osoba wykonująca pracę za pomocą traktora-kosiarki musi być wypoczęta, zdrowa i w dobrej kondycji psychofizycznej.
3. Przed uruchomieniem traktora-kosiarki należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi.
4. Nie wolno pracować traktorem po spożyciu alkoholu lub narkotyków oraz leków osłabiających zdolność reagowania.
5. Nie wolno zabierać pasażerów na kosiarkę i urządzenia doczepiane.
6. Nie wolno pozwalać dzieciom na przebywanie w strefie roboczej maszyny ani obsługiwanie maszyny.
7. Nie oddalaj się od maszyny bez uprzedniego wyłączenia silnika. Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki.
8. Nigdy nie dokonuj żadnych regulacji, nie dotykaj ostrza kosiarki ani napraw bez uprzedniego wyłączenia silnika i odłączenia
przewodu świecy zapłonowej.
9. Nigdy nie używaj maszyny bez wmontowanego zespołu tnącego.
10. Nigdy nie używaj maszyny ze zdjętymi zabezpieczeniami, takimi jak: pokrywy i osłony, regulator szybkości obrotów silnika
i naklejki ostrzegawcze.
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
11. Dokonaj przeglądu traktora i kosiarki przed każdym użyciem. Sprawdź, czy system zabezpieczający funkcjonuje poprawnie.
Jeśli nie, system powinien być naprawiony przed uruchomieniem kosiarki.
12. Sprawdź stan paliwa i w razie potrzeby uzupełnij jego brak, tankując zawsze na otwartym powietrzu. Tankuj paliwo przy
wyłączonym silniku. Sprawdź dokręcenie nakrętki wlewu paliwa po tankowaniu. Okresowo (poprzez oględziny) kontroluj
przewody paliwowe pod względem ich szczelności.
13. Oczyść trawnik z kamieni i innych przedmiotów, które mogą być odrzucone przez noże. Zaznacz położenie dużych kamieni
i innych obiektów, których nie można usunąć z miejsca koszenia.
14. Unikaj koszenia mokrej trawy.
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
11. Uruchom traktor zgodnie z instrukcją użytkowania i obsługi.
12. W czasie pracy unikaj zatrzymania i ruszania na pochyłościach terenu.
o
13. W celu uniknięcia przewrócenia traktora, wykonuj koszenie w terenie o spadku nieprzekraczającym 15 .
14. W przypadku awarii silnika lub urządzenia tnącego i konieczności jego przeglądu: wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny.
15. Zapewnij, aby używane ostrza kosiarki były zawsze ostre.
16. Podczas dokręcania lub odkręcania ostrza pracuj zawsze w rękawicach ochronnych.
17. W czasie pracy maszyny nie zbliżaj rąk i stop do wirujących ostrzy.
18. W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem, nie zezwalaj na nagromadzenie się na częściach kosiarki liści, trawy i smarów.
19. Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Uszkodzone wymieniaj.
10. Nie dopuszczaj do pracy silnika w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie ma dostatecznej wentylacji.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu
przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym
sprawdzeniu pracy urządzenia.
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
- 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.
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