TEKNİSYEN
ÇALIŞIRKEN EN GÜVENLİ
ŞEKİLDE ÇALIŞIN

?

Önce güvenliğinizi düşünün.

Hidrolik yağı ve tutma tepsisi için emici
bir bez bulundurun.

Çalışma alanınızı
işaretleyin.

Forkliftlerde çalışırken kemer takılması
zorunludur.

Çalışma alanına vardığınızda geldiğinizi
haber edin.

İşlerinizi yaparken eldiven giyin.

Çalışma alanınız temiz ve düzenli olmalıdır.

Trafik yönüne ve yaya bölgelerine
dikkat edin.

Çalıştığınız yerdeki güvenlik ve sürüş
talimatlarına uyun.
Tesise göre önlem ve güvenlik planını
doldurun.

Çalışırken güvenlik ayakkabıları kullanın.

Uygun araçlar kullanın.

Yetkilendirildiğinizden emin olun
(elektrik, tepe vinci, sürüş.)

Acil durum talimatlarını öğrenin
(toplanma noktası, acil yardım vb.).

İşlerinizi yaparken bir güvenlik kaskı
ve koruyucu gözlük kullanın.

Tesisin çalışma saatlerine göre çalışın.

Her duruma hazırlıklı olun.

Kimyasal ürünleri kullanma
talimatlarına uyun.

Bir işitme koruması kullanın (kulak kapatıcı
veya kulak tıkacı).

Tesiste sizden başka biri olduğundan
emin olun.

Şirketin imajını korumak için iş makinanız
düzenli ve temiz olmalıdır.

Zincir sapan, takozlar, maşa manşonlar
ve yelek bulundurun.

Acil bir durumda kiminle iletişime
geçeceğinizi bildiğinizden emin olun.

Acil durum numaraları

TEKNİSYEN

ÇALIŞMA ALANINIZDA EN GÜVENLİ
ŞEKİLDE ÇALIŞIN

?

Önce güvenliğinizi düşünün.

Hidrolik yağı ve tutma tepsisi için emici bir
bez bulundurun.

Tesisin çalışma saatlerine göre çalışın.

Elektrik ve tepe vinçleri için
yetkilendirildiğinizden emin olun.

Çalıştığınız yerdeki güvenlik ve sürüş
talimatlarına uyun.
Tesise göre önlem ve güvenlik planını
doldurun.

İşlerinizi yaparken eldiven giyin.

Tesiste sizden başka biri olduğundan
emin olun.

Her duruma hazırlıklı olun.

Kimyasal ürünleri kullanma talimatlarına
uyun.

Çalışırken güvenlik ayakkabıları kullanın.

Acil bir durumda kiminle iletişime
geçeceğinizi bildiğinizden emin olun.

Çalışma alanınız sınırlandırılmalıdır.

İşlerinizi yaparken bir güvenlik kaskı
ve koruyucu gözlük kullanın.

Forkliftlerde çalışırken kemer takılması
zorunludur.

Çalışma alanınız düzenli, temiz
ve düzgün olmalıdır...

Bir işitme koruması kullanın (kulak kapatıcı
veya kulak tıkacı).

Trafik yönüne ve yaya bölgelerine
dikkat edin.

Uygun araçlar kullanın.

Zincir sapan, takozlar, maşa manşonlar
ve yelek bulundurun.

Sürüş için yetkilendirildiğinizden
emin olun (forkliftler, naseller vb.).

Acil durum numaraları

