ZATRZYMAJ SIĘ I SPRAWDŹ!
Czy jestem odpowiednio
UBRANY(A)?

Czy jestem przygotowany(a)
jeśli wydarzy się nieszczęśliwy

Czy muszę
pamiętać o innych

WYPADEK?

Zabezpieczenie twarzy • słuchawki na uszy • odzież ochronna
wyposażenie zabezpieczające przed upadkiem • rękawiczki
maska do oddychania

Czy mogę
UPAŚĆ?

Schody • drabina • rusztowanie • śliska nawierzchnia
słupy • nierówna nawierzchnia

Czy może coś
na MNIE SPAŚĆ?

Nie przechodź pod przenoszonymi ładunkami

EBO-204

Używaj linki sterującej
zachowaj dystans 3m od maszyny pracującej
Tylko jedna osoba przekazuje informacje

Czy urządzenie
to UDŹWIGNIE?

Czy umiesz wykopać
prawidłowo WYKOP?

INSTALACJACH?

1m

Obowiązkowe:
Okulary ochronne • kask • buty ochronne
ubranie odblaskowe w widocznym kolorze
W razie potrzeby:

Czy jestem wystarczająco
ZABEZPIECZONY(A)?

Wyjście awaryjne • gaśnica • apteczka
W razie potrzeby dzwonić pod nr. 11 2

Czy wszystko jest
W PORZĄDKU?

Bądź na bieżąco!
Poszukaj informacji u dostawcy usług na danym terenie

Czy jesteś
BEZPIECZNY(A)?

Pracuj zgodnie z rysunkami i szczegółami projektu
Należy dopilnować: ogrodzenia • pachołków
oznaczeń • świateł ostrzegawczych

Czy pracuję w

POMIESZCZENIU
BEZ WENTYLACJI?

Wszystkie rzeczy powinny być na swoim miejscu

Niedobór tlenu • zanieczyszczenia • kurz
materiały niebezpieczne

Nie zapomnij o rzeczach leżących
na podłodze i uporządkuj je

Czy potrzebuje uprawnień żeby pracować
w takim pomieszczeniu?

Czy potrafisz złożyć i zainstalować
prawidłowo RUSZTOWANIE?

Bezpieczne i stabilne schody
poręcz na wysokości 1 metra
Dodatkowa poręcz na poziomie kolan
Listwy zabezpieczające do wyskosci 150 mm

#1

Całkowite wyłączenie

#2

Zabezpieczenie przed
ponownym załączeniem

#3

Sprawdzenie braku napiecia

#4

Uziemienie

#5

Osłona lub odgrodzenie części
znajdujacych sie w pobliżu
będących pod napieciem

Czy mogę się
POPARZYĆ?

Sprawdź pasy - łańcuchy - podnośniki
Pozostań w bezpiecznej odległości

Czy używasz odpowiednich urządzeń?
Potrafisz używać ich prawidłowo?

Wykopany materiał - minimum 1 metr od brzegu wykopu

Nigdy nie pracuj sam w gęłbokim wykopie

Czy grozi
mi WYPADEK?

Prawidłowe urządzenia
Prawidłowe procedury

Czy jestem
ZDOLNY(A)
do pracy?

Maszyny • wyposażenie • ruch uliczny

Czy mam
UPRAWNIENIA
na wykonywanie pracy?

Zmęczenie - niedoświadczenie - niewiedza - nieostrożność
i brak predyspozycji zwiekszają prawdopodobieństwo wypadku

Woda • para • niebezpieczne

Spożycie alkoholu i środków odużających stanowczo zabronione

substancje • prąd • instalacje

Te same przepisy bezpieczeństwa obowiązują pracowników na
umowe i wykonawców na zlecenie

Potraktuj poważnie niedyspozycje fizyczną

Konsultacja i współpraca są kluczem do bezpieczeństwa

Czy mam odpowiednie środki bezpieczeństwa • Jeśli nie, czy zgłosiłeś to przełożonemu?

