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Kısa şantiye talimatı
Lütfen bu kısa şantiye talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve ardından sağlanan belgeyi imzalayınız.
Diğer dilleri şu adreste bulabilirsiniz: www.franz-lohr.de/downloads/Sicherheitshinweise
Site yöneticisi / süpervizörü, mesai saatleri içinde irtibat kişinizdir.
Aşağıdaki talimatlara uyunuz ve açıklandığı gibi davranınız.

1 Şantiyede kişisel koruyucu ekipman
Kask zorunlu

aşağıdaki görevler için zorunludur:
»
»
»
»
»

Düşen nesnelerden kaynaklanan tehlike
Sallanan nesnelerden kaynaklanan tehlike
Nesnelere çarpma tehlikesi
Uçan nesnelerden kaynaklanan tehlike
Müşteri veya site yöneticisikişi talep ettiğinde

Şantiyede güvenlik
ayakkabıları baret ve
yansıtıcı giysiler giyilmelidir
- zorunlu!

Koruyucu gözlük

» Flex ile çalışmak için gerekli
» gözler için risk oluşturan işler için
-> zorunludur!

Kaynak işi

» Alev geciktirici giysiler,
» kaynak gözlüğü, kaynak vizörü,
» eldiven
-> zorunludur!

2 Makineler - trafik yolları
Şantiyede trafik var, trafik yollarına ve makinelerin çalışma alanına dikkat edinız.
Ekskavatör, tekerlekli yükleyici, vinç vb. şantiyelerdeki araçlar, sadece operatör
ehliyeti ve görevi olan kişiler tarafından çalıştırılabilirler.
Araçlara veya makinelere asla yandan veya arkadan yaklaşmayınız!
Sizi görebilmesi için makine operatörüne bir el işareti verinız.
Hendeklerde yalnızca tarama yapılmadığında çalışıniz.
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3 İş ekipmanı - elektrikli el makineleri
Sağlanan iş malzemesini dikkatli kullanınız.
Yalnızca test edilmiş cihazları kullanın.
İş ekipmanı yalnızca uygun aksesuarlarla çalıştırılabilir
(örn. Flex, yalnızca uygun bir kesme veya taşlama taşı vb. ile).
Herhangi bir koruyucu cihazı çıkarmayın veya manipüle etmeyinız.
Belirtildiği şekilde kişisel koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vb.) giyinız.
İş ekipmanında veya kablo bağlantısında hasar tespit edilirse derhal
çalışmayı durdurunuz ve şantiye yöneticisine bildirinız!

Kusur kullanmayın ve site
yöneticisine bildirinız !

4 Merdiven çalışması
Kullanılan merdivenin/basamakların üzerinde yürümek için güvenli, sağlam,
hasarsız ve kontrol edilmiş olup olmadığını ve basamakların veya platformların
güvenli/temiz olup olmadığını kontrol edinız.
-> Yalnızca sertifikalı merdivenleri kullanın!
Merdivenleri yalnızca güvenli bir şekilde kurulabilecek veya kurulabileceklerse
kullanıniz. -> Merdivenin sağlam olduğundan emin olunuz!

Hasarlı merdivenleri
kullanmayınız ve
derhal şantiye yöneticisine
bildiriniz !

Merdivene tırmanırken ağır cisimler taşımayın ve merdivenden düşme
riskini artıran makineler kullanmayınız.
Basamak merdivenlerde çalışmak yasaktır !
Kademe genişletme ile güçlendirme mümkündür. Basamak merdivenler sadece
çıkış ve iniş için kullanılabilir. Merdivenlerde çalışmaya, yalnızca iki ayağınızla
basamaklarda veya platformlarda durabiliyorsanız izin verilir.
Yatık merdivenlerin ilk üç basamağına basmayınız.

5 İlk yardım / ilk yardım çantası / yangından korunma
Şantiyede irtibat kişisi olarak bir ilk yardım görevlisi hizmetinizdedir.
İlk yardım çantası site yöneticisinde bulunur.
Şantiyede yaralanmanız durumunda, bunu derhal şantiye müdürüne bildiriniz!
Yangın, için için yanan borular / iş ekipmanı / nesneler veya buna bağlı bir yanık
kokusu durumunda, derhal çalışma alanını terk edin, sigara içmeyin veya çalışmaya
devam edmeyiniz ve şantiye yöneticisine bildiriniz!

Kısa şantiye talimatı Franz Lohr GmbH Seite 2 | 2

