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TECHNIKU
PRACUJ BEZPIECZNIE PODCZAS  
WYKONYWANIA INTERWENCJI Pomyśl najpierw o swoim bezpieczeństwie. Stosuj matę pochłaniającą i pojemnik 

na olej hydrauliczny. Oddziel strefę pracy.
Na podnośnikach koszowych używanie 
pasa bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i poruszania 
się na miejscu interwencji. W zależności od 
miejsca wykonywania interwencji podpisz plan 
zapobiegania i zapewnienia bezpieczeństwa.

Podczas interwencji używaj obuwia 
ochronnego. Używaj odpowiednich narzędzi.

Upewnij się, że masz odpowiednie 
uprawnienia (elektryczne, na suwnice, 
do jazdy).

Przestrzegaj przepisów dotyczących 
używania produktów chemicznych.

Używaj środków ochrony słuchu  
(kask z ochroną przeciwhałasową 
i zatyczki do uszu).

Zapewnij obecność innej osoby  
na miejscu interwencji.

Po przybyciu na miejsce interwencji 
zasygnalizuj swoją obecność.

Podczas pracy używaj rękawic 
ochronnych.

Strefa pracy musi być czysta 
i uporządkowana.

Przestrzegaj kierunków ruchu i stref 
dla pieszych.

Zapoznaj się z zasadami postępowania 
w sytuacjach awaryjnych (punkt zbiorczy, 
ratownik...).

Podczas interwencji używaj kasku 
ochronnego i okularów ochronnych.

Pracuj w godzinach pracy obowiązujących 
w miejscu interwencji.

Bądź uważny w każdej sytuacji.

Twój samochód interwencyjny musi być 
czysty i uporządkowany, ponieważ też 
decyduje o wizerunku firmy.

Musisz mieć na wyposażeniu łańcuch do 
podnoszenia, nasadki ochronne na widły 
i kamizelkę bezpieczeństwa.

Dowiedz się, z kim się kontaktować  
w razie wypadku lub awarii.

Numery alarmowe w razie wypadku



Pomyśl najpierw o swoim bezpieczeństwie. Stosuj matę pochłaniającą i pojemnik 
na olej hydrauliczny.

Na podnośnikach koszowych używanie 
pasa bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i poruszania 
się na miejscu interwencji. W zależności od 
miejsca wykonywania interwencji podpisz plan 
zapobiegania i zapewnienia bezpieczeństwa.

Podczas interwencji używaj obuwia 
ochronnego.

Używaj odpowiednich narzędzi.
Upewnij się, że masz odpowiednie 
uprawnienia do kierowania (wózki 
widłowe, podnośniki koszowe...).

Przestrzegaj przepisów dotyczących 
używania produktów chemicznych.

Używaj środków ochrony słuchu (kask 
z ochroną przeciwhałasową i zatyczki 
do uszu).

Zapewnij obecność innej osoby na miejscu 
interwencji.

Podczas pracy używaj rękawic 
ochronnych.

Przestrzegaj kierunków ruchu i stref 
dla pieszych.

Podczas interwencji używaj kasku 
ochronnego i okularów ochronnych.

Pracuj w godzinach pracy obowiązujących 
w miejscu interwencji.

Bądź uważny w każdej sytuacji.

Musisz mieć na wyposażeniu łańcuch do 
podnoszenia, nasadki ochronne na widły 
i kamizelkę bezpieczeństwa.

Dowiedz się, z kim się kontaktować w razie 
wypadku lub awarii.
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TECHNIKU
PRACUJ BEZPIECZNIE  

W SWOIM ŚRODOWISKU

Strefa pracy musi być oznaczona.

Strefa pracy musi być czysta 
i uporządkowana...

Upewnij się, że masz odpowiednie 
uprawnienia elektryczne i na suwnice.

Numery alarmowe w razie wypadku


