10 Pravil – Preprečevanje nesreč
Zavarovanje glavnega stikala

Zaščita proti padcu

Prevodni mostički

Osebna zaščitna oprema

Vedno testirajte in preverite

Pri nevarnosti padca se vedno zavarujte z
vašo osebno zaščitno opremo

Uporabite le prevodne mostičke, ki so vam na
voljo in jih preštejte pred in po vsaki uporabi

Vedno nosite vašo osebno zaščitno opremo

Nevarnost padca:
- višina > 180 cm
- odmik od stene kabine > 30 cm.
Uporabite vašo osebno zaščitno opremo proti
padcu in le-to preverite pred vsako uporabo.

Preverite prevodne mostičke pred vsako
uporabo, če so poškodovani. Če je dvigalo
v normalnem obratovanju, se prevodnih
mostičkov za varnostne tokokroge ne sme
nameščati.

Uporabite le varna in primerna mesta za
pritrjevanje!

Po odstranitvi prevodnih mostičkov
preverite, če varnostni tokokrogi delujejo!

Vstop na streho kabine in v jamo jaška

Deli pod napetostjo/iskanje napak

Akumulirana mehanska energija

Dviganje bremen

Vedno in v vsakem trenutku imejte dvigalo pod kontrolo
Vstopanje na streho kabine: Premaknite dvigalo,
odprite vrata in jih blokirajte.
Preverite neodvisno eno od drugega: zapah vrat, stikalo
za Izklop v sili/Ustavitev v sili in inšpekcijsko stikalo.
Varen vstop: Šele po aktiviranju stikala za Izklop v sili/
Ustavitev v sili in aktiviranju inšpekcijskega stikala.
Vstop v jamo jaška: Preverite stikalo za Izklop v sili/
Ustavitev v sili, in ga aktivirajte pred vstopom v jamo
jaška dvigala. V jamo jaška vstopite preko varnega
dostopa (npr. lestve).
Zapuščanje jame jaška ali strehe kabine: Izklopite stikalo
za izklop v sili/ustavitev v sili šele potem, ko ste zapustili
jašek dvigala

Uporabite le dovoljena orodja in se izogibajte
nenamernemu dotiku tokokrogov pod
napetostjo

Izognite se poškodbam zaradi komponent
dvigala in orodij

Preverite stabilnost in nosilnost

Streha kabine, pomični oder in podesti

Zavarovanje delavnega mesta

Delajte vedno z dvemi varovali

Zavarovanje nevarnih območij

Streha kabine: Pri vožnjah s pogonom dvigala
je treba uporabiti lovilno napravo in omejilnik
hitrosti.

Pri ogroženosti drugih oseb je treba namestiti
zaporo delovnega območja. (npr. odprta mesta
tekočih stopnic, odprte odprtine dvigalnih
jaškov, odprte odprtine v tleh).

Pred začetkom del na napravi se prepričajte,
da se osebe ne nahajajo v kabini, vsa vrata
zaprta in mehansko zapahnjena.
Dvigalo mora biti zavarovano pred
nepooblaščenim ponovnim vklopom.
Uporabite le vaše osebne varnostne
ključavnice (po potrebi odvijte varovalko).

Pomični oder: Če uporabljate začasno
nameščen vitel za prevoz oseb, je drugo
varovalo (npr. blokirna zavora) nujno potrebna.
Podesti: Nanje se povzpnite le z osebno
zaščitno opremo proti padcu.

Delo na napravah, ki so pod napetostjo, je
praviloma prepovedano. Za namen iskanja
napak se lahko na napravah pod napetostjo
izvaja meritev ali testiranje.
Preverite orodja, preden jih uporabljate. Vedno
zavarujte tokokroge, ki so pod napetostjo.

Nosite tesno prilegajoča se delovna oblačila.
Ne nosite rokavic pri delu na rotirajočih
komponentah dvigala ali orodjih.

Vedno nosite delovna oblačila, varnostne čevlje
in glede na nevarnosti: čelado, zaščitna očala,
glušnike in zaščitne rokavice.
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Uporabljajte le primerne in preverjene
dvigalne naprave.
F

Preverite dvigalne naprave in pritrjevalna
sredstva pred vsako uporabo.

Največja previdnost pri delih na protiuteži ali na
stikalnih napravah pod napetostjo.

Nikoli ne stopite pod viseča bremena in
upoštevajte odmik.

Ne zapuščajte varnega območja!

Prepričajte se, da ni ovir za premik bremena.

Preverite merilni instrument pred uporabo na
znanem viru električne energije.

Pri delu na tekočih stopnicah je treba na zgornji
in spodnji postaji stopnic postaviti ustrezne
varovalne zapore.
Vse varovalne zapore izven neposrednega
delovnega okolja morajo biti stabilne / oz.
zavarovane pred nenamernim odstranjevanjem.

Nobeno delo ni tako pomembno
ali nujno, da se ne bi dalo
izvesti varno.
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