INSTRUKCJA BHP
w warsztacie samochodowym
Uwagi ogólne
1. Do pracy w warsztacie samochodowym może być skierowany pracownik, który posiada:
 wymagane kwalifikacje (tj. szkoła zawodowa o odpowiednim profilu, prawo jazdy odpowiedniej kategorii),
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 przeszkolenie wstępne w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.
2. Przystępując do pracy należy być wypoczętym i trzeźwym stosować odzież i obuwie robocze.

Podstawowe czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy
1. Sprawdzić wzrokowo kompletność i sprawność stanowiska pracy.
2. Włączyć oświetlenie i urządzenia zabezpieczające (tj. wentylacja).
3. Sprawdzić stan techniczny przewidzianego do użytku podnośnika samochodowego (instalacja elektryczna,
mechanizm podnoszenia i konstrukcja nośna, urządzenia zabezpieczające).
4. Wprowadzić pojazd do warsztatu nie przekraczając ustalonych w zakładzie dozwolonych prędkości i zabezpieczyć
go przed samoczynnym przetoczeniem się (zaciągnąć hamulec ręczny lub podłożyć kliny z obu stron jednego koła).
5. Zachować bezpieczne odległości między pojazdem a innym stanowiskiem pracy lub innymi pojazdami
umożliwiające swobodne poruszanie się wykonywanie robót oraz czynności naprawczych.
6. Przygotować w pobliżu stanowiska pracy niezbędne narzędzia i części zamienne.
7. Włączyć zasilanie maszyn i urządzeń.
Czynności podczas pracy
1. Używać narzędzi będących w dobrym stanie technicznym, posiadających wymagane atesty.
2. Przestrzegać instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
3. Odprowadzać spaliny na zewnątrz pomieszczenia podczas próbnego odpalenia pojazdu.
4. Używać żurawia lub suwnicy do wyjmowania z pojazdu cięższych podzespołów.
5. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy.
6. Do mycia części lub zespołów używać przeznaczonych do tego celu: nafty, oleju napędowego, benzyny lub
rozpuszczalników stosując odpowiednie rękawice oraz okulary ochronne i zachowując szczególną ostrożność pod
względem przeciwpożarowym.
7. Składać zużyte czyściwo w przeznaczonym do tego celu pojemniku z pokrywą.
Zasady wprowadzania samochodu do warsztatu na stanowisko obsługi:
1. czynność tę wykonuje kierowca lub wyznaczony pracownik (upoważniony przez kierownictwo),
2. wprowadzamy samochód do warsztatu dopiero po uprzednim upewnieniu się, iż nie stworzymy żadnych zagrożeń
ani sobie, ani osobom znajdującym się w pobliżu,
3. w wykonaniu tej czynności pomaga nam inny pracownik stacji obsługi, który kieruje naszymi poczynaniami stojąc
z przedniego boku wprowadzanego samochodu,
4. w czasie wykonywania wprowadzenia samochodu na stanowisku samochodowym (w obrębie podnośnika
elektrohydraulicznego nie winno być nikogo,
5. w samochodzie może znajdować się tylko osoba kierująca nim,
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6. nie wolno dopuszczać do tego, by obsługa stacji ,,podjeżdżała,, na stanowisko np. stojąc na stopniach samochodu
wprowadzanego do warsztatu,
Podnoszenie i opuszczanie pojazdu podnośnikiem elektrohydraulicznym
1. Podnosić i opuszczać samochód podnośnikiem elektrohydraulicznym może tylko osoba posiadająca stosowne
uprawnienia.
2. Podnoszenie i opuszczanie może odbywać się tylko po uprzednim sprawdzeniu, czy w obrębie stanowiska nie
przebywają żadne osoby.
3. Zakaz przebywania w samochodzie od momentu rozpoczęcia jego podnoszenia do momentu jego
opuszczenia na koła.
Czynności po zakończeniu prac
1. Wyłączyć spod zasilania prądem elektrycznym maszyny i urządzenia.
2. Sprawdzić kompletność narzędzi i przyrządów oraz ułożenie (umieszczenie) ich w miejscu
przechowywania np.: szafki.
3. Sprawdzić stan techniczny urządzeń (uszkodzenia, nieszczelności, pęknięcia, wycieki itd.).
4. Uporządkować stanowisko pracy, m.in. uprzątnąć kanał, usunąć odpady i zużyte części,
czyściwa itp.
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
- 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.
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