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ΠΡΟΣ :

Προσωπικό H/M Εγκαταστάσεων

Θέµα : Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων
Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, επισυνάπτεται πίνακας µε µέτρα υγιεινής και ασφάλειας
που συστήνονται κατά την εκπόνηση διαφόρων εργασιών.
Παρακαλείστε για την εφαρµογή τους από λήψεως του παρόντος.
∆. Βάσσης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνικός Ασφαλείας ΜΕΛ

Συνηµµένα: Ένα (1)
Κοινοποιείται:
Υπεύθυνο Λειτουργίας ΜΕΛ
∆/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας
Γενικό ∆/ντή

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαρισµός αντλιοστασίων, έργου εισόδου

• Προστατευτική µάσκα οσµής µισού ή ολόκληρου
προσώπου µε φίλτρο αµµωνίας
• Προστατευτική φόρµα µιας χρήσης
• Αδιάβροχα γάντια, ενισχυµένα, µακρύ µανίκι

Καθαρισµός µονάδας αφυδάτωσης ιλύος

•
•
•
•

Καθαρισµός καθιζήσεων – αγωγού εκροής

• Αδιάβροχα γάντια
• Αντιολισθητικές αδιάβροχες µπότες

Εργασία σε κτίριο φυσητήρων - πιεστικό
συγκρότηµα

• Ωτοασπίδες

Βαφή µετάλλων

• Προστατευτική
προσώπου

Τρίψιµο, κοπή, συγκόλληση µετάλλων

• Προστατευτική µάσκα ολόκληρου προσώπου ή µισού
προσώπου + προστατευτικά γυαλιά
• Πυρίµαχα γάντια (συγκόλληση)

Είσοδος σε φρεάτια αντλιοστασίων

• Παροχή οξυγόνου µε φορητό φυσητήρα πριν την είσοδο
στο φρεάτιο
• Προµέτρηση συγκέντρωσης υδρόθειου στο φρεάτιο
• Προστατευτική µάσκα οσµής µισού ή ολόκληρου
προσώπου µε φίλτρο αµµωνίας
• Ασφάλιση µε ανακόπτη πτώσης
• Προστατευτικό κράνος
• Παρουσία τουλάχιστον ενός επιπλέον ατόµου

Κατάβαση σε δεξαµενές ύψους > 1m

• Ασφάλιση µε ανακόπτη πτώσης
• Προστατευτικό κράνος
• Παρουσία τουλάχιστον ενός επιπλέον ατόµου

Ηλεκτρολογικές εργασίες

• Αφαίρεση µεταλλικών αντικειµένων από το σώµα
• Εκπόνηση µόνο από ειδικευµένο προσωπικό

Θέρµανση µετάλλων

• Πυρίµαχα γάντια

∆ειγµατοληπτικές µετρήσεις

• Γάντια µιας χρήσης

Εργασία στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας

•
•
•
•

Χρήση
εργαλείων,
λιπαντικών, χηµικών κ.τ.λ.

ανταλλακτικών,

Προστατευτική µάσκα οσµής ολόκληρου προσώπου
Αντιολισθητικές αδιάβροχες µπότες
Αδιάβροχη φόρµα
Αδιάβροχα γάντια

µάσκα

οσµής

µισού

ή

ολόκληρου

Γάντια µιας χρήσης
Λευκή, υφασµάτινη φόρµα
Προσεκτική ανάγνωση οδηγιών ασφαλείας
Συνεννόηση µε τον υπεύθυνο για οποιαδήποτε απορία

