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Rövid épitkezési útmutató
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a rövid építkezési utasításokat, majd írja alá a mellékelt dokumentumot.
További nyelveket talál: www.franz-lohr.de/downloads/Sicherheitshinweise
Munkaidőben, az építésvezető / felettes az ön kapcsolattartója.
Tartsa be az alábbi utasításokat, és viselkedjen a leírt módon.

Kötelező sisak 
A sisak használata kötelező a következő munkákhoz:

 » A leeső tárgyak veszélye
 » Lengő tárgyak veszélye
 » Targyakba való ütközés veszélye 
 » Eldőlű tárgyak veszélye 
 » Elszálló tárgyak veszélye 
 » Amikor az ügyfél, vagy az építkezésért felelős személy megköveteli

Védőszemüveg
 » Munka csiszológéppel (Flex)
 » A szemet veszélyeztető munkák    

-> Kötelező!

Hegesztési munkák
 » Lángálló ruházat
 » hegesztőszemüveg, hegesztőpajzs
 » kesztyű  

-> Kötelező!

Az építkezésen forgalom van, figyeljen a közlekedési útvonalakra és a  
gépek munkaterületére.

Az építkezéseken használt járműveket, például kotrókat, rakodógépeket,  
darukat stb. Csak üzemeltetői engedéllyel és megbízással rendelkező  
személyek kezelhetik.

Soha ne közelítsen oldalról vagy hátulról járművekhez vagy gépekhez! 
Adjon kézjelet a gépkezelőnek, hogy láthassa Önt.

Csak akkor szabad árokban dolgozni, ha kotrásra nem kerül sor.

1 Személyi védőfelszerelés az építkezésen

 

2 Gépek - közlekedési útvonalak
 

Az építkezésen Viseljen  
biztonsági cipőt, védősisakot 
és fényvisszaverő ruházatot 
- kötelező! 
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Óvatosan bánjon a munkaanyaggal.

Csak bevizsgált berendezéseket használjon.
A munkaeszközöket csak a megfelelő tartozékokkal szabad üzemeltetni  
(pl. Flex csak megfelelő vágó- vagy csiszoló kerékkel stb.)

Ne távolítson el, manipuláljon semmilyen védőfelszerelést.

Viseljen az előírásoknak megfelelő egyéni védőfelszerelést  
(kesztyűt, szemüveget stb.).

Ha a munkaeszközök vagy a kábelcsatlakozás megsérült, azonnal hagyja  
abba a munkát, és jelentse a helyszín vezetőjének!

Ellenőrizze, hogy a használt létra / létrafok biztonságos, stabil, sértetlen  
e ellenőrzött, és hogy a  fokok vagy az emelvények biztonságosak, vagy tiszták.
-> Csak bevizsgált létrákat használjon! 

Csak akkor használjon létrát, ha biztonságosan fel lehet állítani.
-> Ellenőrizze a létra rögzítését!

Ne szállítson nehéz tárgyakat, amikor felmászik a létrára, és ne használjon olyan 
gépeket, amelyek növelik a létráról történő leesés kockázatát.

Tilos a fokos létrákon dolgozni ! 
Az utólagos felszerelés lépésszélesítéssel lehetséges. A létrákat csak fel- és  
leereszkedésre lehet használni. Létrákon csak akkor szabad dolgozni, ha mindkét 
lábával meg tud állni a lépcsőkön vagy a lépcsőfokokon. 

A fokos létrák, csak fel, és lemenésre használhatók.  
Ne lépjen a ferde létra felső három fokára!

Az építkezésen, egy elsősegélynyújtó tanácsadóként mindíg rendelkezésére áll.
Az elsősegély-készlet az építkézés vezetőjénél található.

Ha sérülést szenved az építkezésen, azonnal jelezze ezt az építkezés vezetőjének!

Tűz, parázsló csövek / munkaeszközök / tárgyak vagy ennek megfelelő égett szag 
esetén azonnal hagyja el a munkahelyet, ne dohányozzon, és ne folytassa a munkát, 
és jelentse a helyszín vezetőjének!

3 Munkaeszközök - elektromos kézi gépek 

4 Létramunka
 

5 Elsősegély / elsősegélykészlet / tűzvédelem
 

Hibás -  
ne használja és jelentse  
a helyszín vezetőjének  

Ne használjon sérült  
létrákat, és haladéktalanul 
jelentse azokat a helyszín 
vezetőjének !
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