همكار گرامي:
توجه شما را به گوشه اي از فعاليت  HSEجلب مي نمايد:

ليفتراك جهان

دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی

عنوان  :دستورالعمل عمومي HSE

کد دستورالعمل HSE056-R1 :

 -2-4دستورالعمل عمومي ايمني :
 .1از وسايل حفاظت فردي مناسب مطابق با نوع كار مربوطه استفاده كنيد.
 .2با طرز كار دستگاه كامالً آشنا شويد و سپس شروع بكار نمائيد.
 .3از ابزار كار سالم استفاده كرده و در پايان كار آنها را در محل خود قرار دهيد.
 .4در موقع كار با دستگاه حتماً حواس خود را معطوف به آن نموده و از پراكندگي افكار پرهيز نمائيد.
 .5در صورت مشاهده نقص فني در تجهيز يا دستگاه نبايد شروع به كار كرد و مشكل موجود را سريعاً به مسئول خود اطالع دهيدد و
هيچگاه خود اقدام به تعمير آن ننمائيد.
 .6در هنگام كار با دستگاه از زير پائي مناسب استفاده نمائيد.
 .7گذاشتن بار در كنار دربهاي خروجي و وسايل اطفاء حريق ممنوع مي باشد.
 .8دربهاي خروج اضطراري سالنها مسدود يا قفل نبوده و از گذاشتن هرگونه مانع جلوي درب خروج اضطراري جلوگيري شود.
 .9از گذاردن هرگونه كااليي در زير تابلوهاي برق جلوگيري كنيد.
 .11نحوه صحيح بلند كردن بار را بياموزيد.
 .11در صورت وجود مشكل /شكستگي در المپهاي سالنها نسبت به درخواست تعويض المپها و يا تعمير آنها در اسرع وقت اقدام شود.
 .12ضايعات پس از انجام  PMبايستي به نحو صحيح و مناسبي جمع آوري و در محلهاي مناسب تخليه شود.
 .13قبل از نظافت كلي در مورد كليه دستگاههايي كه با برق كار مي كنند و نظافت در داخل دستگاه انجام مي شدود مسدئول مربوطده
بايد نسبت به قطع برق اقدام كند.
 .14در دستور استفاده از جرثقيلهاي سقفي قبل از شروع بكار زبانه حفاظتي ،سيم بكسل ،كليد فرمان جرثقيل را بررسي نمائيد.
 .15از جرثقيل براي جابجائي اجسام سنگين استفاده نمائيد.
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ليفتراك جهان
عنوان  :دستورالعمل ايمني عمومي

دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی
کد دستورالعمل HSE056-R1 :

 .16ضايعات پس از انجام  PMبايستي به نحو صحيح و مناسبي جمع آوري و در محلهاي مناسب تخليه شود.
 .17قبل از نظافت كلي در مورد كليه دستگاههايي كه با برق كار مي كنند و نظافت در داخل دستگاه انجام مي شدود مسدئول مربوطده
بايد نسبت به قطع برق اقدام كند.
 .18در دستور استفاده از جرثقيلهاي سقفي قبل از شروع بكار زبانه حفاظتي ،سيم بكسل ،كليد فرمان جرثقيل را بررسي نمائيد.
 .19از جرثقيل براي جابجائي اجسام سنگين استفاده نمائيد.
 .21در صورت مشاهده نقص هر يک از دستگاهها ،مورد را به سرپرست خود اعالم فرمائيد.
 .21شخصاً از تعمير دستگاهها خودداري نمائيد.
 .22با تجهيزات و دستگاههاي معيوب و ناقص كار نكنيد.
 .23محل نصب وسايل آتش نشاني را به خاطر بسپاريد.
 .24قبل از استفاده از آچارهاي بادي از شلنگها و كليه ضمائم آن بازديد بعمل آوريد.
 .25از ابزار و وسايل معيوب و ناقص استفاده نكنيد.
 .26در صورت جابجائي قطعات سنگين حتماً اصول صحيح جابجائي و بلند كردن اجسام را بكار ببريد.
 .27از وسايل حفاظت فردي مناسب مانند دستكش ايمني ،دستكش انگشتي يا گوشي حفاظتي استفاده نمائيد.
 .28از گذاشتن بار در راهروها و مسيرهاي عبور و مرور وسايل حمل و نقل خودداري كنيد.
 .29براي چيدمان قطعات بر روي هم از جعبه ها يا پالتهاي مخصوص استفاده نمائيد.
 .31از ا از گذاشتن بار در مسير وسايل آتش نشاني خودداري نمائيد.
 .31براي استراحت از پشت تابلوهاي برق استفاده ننمائيد.
 .32از شوخيهاي بي جا كه باعث بوجود آمدن گرفتاريهاي بزرگ مي شود جداً خودداري كنيد.
 .33مقوا ،كارتن ،نايلون و مشمعهاي حاصل از بازگشايي پک ها را فقط در محلهاي تعيين شده به صورت موقت انبار كنيد.
.24استعمال دخانيات و انجام كارهاي حرارت زا در داخل انبارها و سالن توليد جداً خودداري نمائيد.
 .25از روشن نمودن كبريت و فندک و ايجاد هرگونه شعله و حريق و استعمال دخانيات جدا" خودداري نمائيد .
 .26تحت هيچ شرايطي به شيرآالت و دستگاهها دست نزنيد .
 .27به نوشته هاي روي تابلوهاي ايمني كه در نقاط مختلف كارخانه نصب مي باشند توجه نمائيد .
 .28هرگز از زير بار هاي معلق و آويزان عبور نكنيد .
 .29هرگز به كابلها  ،اتصاالت و سوكتهاي برق دست نزنيد .
 .31هرگز به دكمه هاي قطع و وصل منابع انرژي دست نزنيد .
 .31كوشا باشيد و ترجيحا" به واحد حراست تحويل نمائيد .
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دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی
کد دستورالعمل HSE056-R1 :

 .32در هنگام باال و پائين رفتن از پله ها از نرده پلكان استفاده كنيد .
 . 33به مناطقي كه با عالمت خطر يا خط كشي مشخص گرديده اند نزديک نشويد .
 .34در صورت اعالم آژير خطر شرايط اضطراري در محل تعيين شده حضور يابيد .
 . 35به راهنمائي مأموران ايمني كه با شما همراهند توجه نموده و به دستورات آنها در كمال احترام عمل نمائيد
 .36اگر بهمراه گروهي وارد كارخانه شده ايد از گروهتان جدا نشويد .
 .37به تانكرهاي در حال بارگيري و يا مخازن تحت شارژ نزديک نشويد .
 .38از ريختن هرگونه زباله و آلوده كردن محيط بهر شكل جدا" خودداري نمائيد .
 .39در صورت اعالم آژير خطردر شرايط اضطراري در محل تعيين شده حضور يابيد.
 .41در صورت انجام كارهاي اداري نسبت به رعايت موازين ارگونومي ( مطابق با دستورالعمل ارگونومي كار با رايانه) اقدام نمائيد.
 . 41در جايي كه عمليات ،موانع و مدخلها در محوطه كار يا در معابر موجب بروز خطر براي افراد مي گردند بايد با نصب نرده ها ي
محافظ و تابلوهاي هشدار دهنده اقدام به رفع خطر نمود.
 .42حفاط ها و حصارها نبايد از اطرافت دستگاهها يا ماشين آالت جابجا شوند .

مراجع و مستندات :
-

آئین نامه حفاظت و بهداشت کار

-

قوانین و مقررات زیست محیطی ( سازمان حفاظت محیط زیست )
پیوست  :ندارد
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