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Instrucțiuni scurte pe șantier
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni scurte pentru șantier și apoi să semnați documentul furnizat.
Puteți găsi mai multe limbi la: www.franz-lohr.de/downloads/Sicherheitshinweise
Managerul / supraveghetorul site-ului este persoana dvs. de contact în timpul programului de lucru.
Respectați următoarele instrucțiuni și comportați-vă așa cum este descris.

1 Echipament individual de protecție pe șantier
Cască obligatorie

O cască de protecție este necesară pentru următoarele lucrări:
»
»
»
»
»
»

Pericol de cădere de obiecte
Pericol de obiecte care se leagănă
Pericol de lovire a obiectelor
Pericol de cădere de obiecte
Pericol de obiecte care zboară
Când clientul sau persoana responsabilă pentru șantier o solicită

Pe șantierul de construcții
trebuie să se poarte
următoarele Pantofi de
siguranță, cască de
protecție și îmbrăcăminte
reflectorizantă - obligatoriu!

Ochelari de protecție

» pentru lucrul cu Flex
» pentru munca în cazul în care există un risc pentru ochi
-> Obligatoriu!

Lucrări de sudare

» Îmbrăcăminte ignifugă
» Ochelari de sudură și vizieră
» Mănuși
-> Obligatoriu!

2 Mașini - trasee de circulație
Există trafic pe șantier, fiți atenți la rutele de circulație și zona de lucru a mașinilor.
Vehiculele de pe șantierele de construcții, cum ar fi excavatoarele, încărcătoarele
pe roți, macaralele etc., pot fi operate numai de către persoane care dețin o licență
de operator și o misiune.
Nu vă apropiați niciodată de vehicule sau mașini din lateral sau din spate!
Dă operatorului mașinii un semnal de mână, astfel încât să te poată vedea.
Lucrați în tranșee numai atunci când nu are loc dragarea.
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3 Echipamente de lucru - mașini electrice manuale
Manipulați cu grijă materialul de lucru furnizat.
Utilizați numai echipamente testate.
Echipamentul de lucru poate fi acționat numai cu accesoriile corespunzătoare
(de ex. Flex numai cu o tăietură adecvată sau o roată de măcinat etc.)
Nu îndepărtați și nu manipulați niciun dispozitiv de protecție.
Purtați echipament de protecție personală (mănuși, ochelari etc.) conform
specificațiilor.
Dacă se constată deteriorarea echipamentului de lucru sau a conexiunii prin cablu,
opriți imediat lucrările și raportați-le managerului de șantier!

Defect nu utilizați și nu raportați
managerului site-ului

4 Lucrul pe scară
Verificați dacă scara / treptele folosite este sigură pentru a merge, stabilă,
nedeteriorată și verificată și dacă treptele sau platformele sunt sigure / curate.
-> Folosiți numai scări testate!

Nu utilizați scări deteriorate
și raportați-le imediat
managerului de șantier

Folosiți scări numai dacă pot fi montate sau îmbrăcate în siguranță.
-> Asigurați-vă că scara este sigură.
Nu transportați obiecte grele atunci când urcați scara și nu folosiți mașini
care cresc riscul căderii de pe scară.
Este interzisă munca pe scări cu trepte!
Este posibilă modernizarea prin lărgirea treptelor. Scările cu trepte pot fi utilizate
numai pentru urcare și coborâre. Lucrul pe scări este permis numai dacă puteți sta
cu ambele picioare pe trepte sau platforme.
Nu călcați pe primele trei trepte ale scărilor înclinate.

5 Primul ajutor / trusa de prim ajutor / protecția împotriva incendiilor
Un prim ajutor vă este disponibil ca persoană de contact pe șantier.
Trusa de prim ajutor se află la managerul șantierului.
Dacă aveți vătămări pe șantier, raportați imediat acest lucru managerului
șantierului!
În caz de incendiu, țevi mocnite / echipamente de lucru / obiecte sau
un miros corespunzător de ars, părăsiți imediat locul de muncă, nu fumați
sau continuați să lucrați și raportați-vă șefului șantierului!
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