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INSTRUKCJA BHP 

 przy obsłudze niszczarki dokumentów 

  

WYMOGI OGÓLNE 

1. Do pracy przy niszczarce mogą być dopuszczone osoby znające zasady jej działania i zapoznane z instrukcją 

bezpiecznej pracy. 

2. Niszczarka dokumentów powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanych pracowników serwisu 

obsługi. 

PODSTAWOWE ZASADY BHP 

1. W razie awarii lub jakiejkolwiek niesprawności urządzenia należy wezwać do naprawy osoby upoważnione. 

2. Nie wolno wkładać palców do otworu szczeliny wejściowej niszczarki. 

3. W celu uniknięcia pochwycenia, luźne części ubrania i długie włosy należy utrzymywać z daleka od otworu 

wejściowego urządzenia. 

4. Zawsze należy wyłączać i odłączać urządzenie od zasilania poprzez wyjęcie przewodu zasilającego z gniazda 

zasilającego. Czynność tą należy wykonywać przed przesuwaniem, konserwacją, myciem lub inną niż 

normalna obsługą urządzenia. 

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

1. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz stan kabli zasilających niszczarkę. 

2. Upewnić się, że stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia zapewniają 

bezpieczeństwo pracy, a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

3. Materiał przeznaczony do zniszczenia należy przejrzeć i w razie potrzeby usunąć zszywki oraz spinacze 

biurowe (chyba, że instrukcja użytkowania urządzenia sporządzona przez producenta przewiduje możliwość 

niszczenia zszytych lub spiętych dokumentów). 

4. W niszczarkach można umieszczać zgodną z instrukcją użytkowania ilość kartek do zniszczenia. 

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY 

1. Obserwować sposób wykonania pracy przez urządzenie. 

2. W przypadku zablokowania urządzenia poprzez włożenie za dużej liczby kartek do niszczarki, do wykonania 

czynności związanych z jej odblokowaniem należy przystąpić po wyłączeniu zasilania. 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

1. Wyłączyć urządzenie (o ile instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej). 

2. Wykonać inne czynności porządkowe. 

UWAGA 

1. Zawsze należy odłączać wtyczkę zasilania z gniazdka przed przystąpieniem do przesuwania urządzenia, jego 

czyszczenia lub czynności innych niż zwykła obsługa. 

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia w układzie elektrycznym lub mechanicznym urządzenia, a także 

w przypadku jakichkolwiek trudności ze zrozumieniem komunikatu o niesprawności urządzenia lub 

określeniem sposobu jej usunięcia, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie poinformować 

przełożonego oraz skontaktować się z serwisem. 

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 wypadku, 

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,  

- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,  

- powiadomić przełożonych. 
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