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Udhëzime të shkurtra për vendin e ndërtimit
Ju lutemi lexoni me kujdes këto udhëzime dhe pastaj nënshkruani dokumentin e dhënë.
Gjuhët e mëtejshme mund të gjenden në: www.franz-lohr.de/downloads/Sicherheitshinweise
Mbikëqyrësi i ndertimit është personi juaj i kontaktit gjatë orarit të punës.
Vëzhgoni udhëzimet e mëposhtme dhe silluni siç përshkruhet.

1 Pajisjet mbrojtëse personale në vendin e ndërtimit
Helmeta është e detyrueshme

Përkrenare sigurie Këpucët
e sigurisë dhe veshjet
reflektuese duhet të vishen
në vendin e ndërtimit
- e detyrueshme!

Helmetat janë të detyrueshme për punën e mëposhtme:
»
»
»
»
»

Rrezik nga rënia e objekteve
Rrezik nga lëvizja e objekteve
Rrezik përplasem me objekte
Rrezik nga objektet që fluturojnë jashtë
Kur e kërkon klienti ose personi përgjegjës për vendin e ndërtimit

syze sigurie
»
»

kur punoni me Flex
kur punoni aty ku ekziston rreziku për sytë

-> të detyrueshme!

Puna e saldimit
»
»
»

Rrobat e retardancës së flakës
Syze saldimi dhe maskë saldimi
dorezë

-> të detyrueshme!

2 Makineritë - rrugët e trafikut
Ka trafik në vendin e ndërtimit, kushtojini vëmendje rrugëve të trafikut dhe zonës
së punës së makinerive.
Automjetet në vendet e ndërtimit (Bagger, Radlader, Kran etj.) mund të drejtohen
vetëm nga njerëz që kanë licencë të një operatori dhe një detyrë.
Asnjëherë mos iu afroni automjeteve ose makinave nga ana ose nga prapa!
Jepni operatorit të makinës një sinjal dore në mënyrë që ai t'ju shohë.
Punoni vetëm në llogore nëse nuk ka punë me makina në të.
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3 Pajisjet e punës - makinat elektrike të duarve
Trajtoni materialin e punës me kujdes.
Përdorni vetëm pajisje të testuara.
Pajisjet e punës mund të përdoren vetëm me aksesorët e duhur
(p.sh. Flex vetëm me një rrotë prerëse ose bluarëse të përshtatshme, etj.)
Mos hiqni ose manipuloni asnjë pajisje mbrojtëse.
Vishni pajisje mbrojtëse personale (doreza, syze, etj.) siç specifikohet.
Nëse zbulohet dëmtimi i pajisjeve të punës ose lidhja kabllovike, ndaloni menjëherë
punën dhe raportojeni atë tek mbikëqyrësi i ndertimit!

Defekt - mos e përdorni
dhe raportoni tek
mbikëqyrësi i ndertimit!

4 Punë shkallësh
Kontrolloni nëse shkalla e përdorur është e sigurt për të ecur, e qëndrueshme,
e padëmtuar dhe e kontrolluar dhe nëse shkallët ose platformat janë
të sigurta / të pastra.
-> Përdorni vetëm shkallë të certifikuara!
Përdorni shkallët vetëm nëse mund të vendosen në mënyrë të sigurt.
-> Sigurohuni që shkalla të jetë e sigurt!

Mos përdorni shkallë të
dëmtuara dhe raportojini ato
menjëherë të mbikëqyrësi i
ndertimit!

Mos transportoni objekte të rënda kur ngjitni shkallët dhe mos përdorni
makina që rrisin rrezikun e rënies nga shkallët.
Ndalohet puna në shkallë (Sprossenleiter)!
Shkallë (Sprossenleiter) mund të përdoren vetëm për ngjitje dhe zbritje.
Puna në shkallë lejohet vetëm nëse mund të qëndroni me të dy këmbët
në shkallë ose platforma.
Mos shkelni në tre hapat me te larta e shkallëve.

5 Ndihma e parë / çanta e ndihmës së parë / mbrojtja nga zjarri
Një ndihmës i parë është në dispozicionin tuaj në vendin e ndertimit.
Çanta e ndihmës së parë mund të gjendet në mbikëqyrësi i ndertimit.
Nëse merrni një dëmtim në vendin e ndërtimit, raportojeni menjëherë
të mbikëqyrësin i ndertimit!
Në rast zjarri, tuba të digjur ose një erë e djegur, largoheni menjëherë
nga vendi i punës, mos pini duhan ose vazhdoni punën dhe paraqituni
tek mbikëqyrësi i ndertimit!
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