INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE GIĘTARKI.
I. UWAGI OGÓLNE.
1. Do samodzielnej pracy na stanowisku: obsługa giętarki może przystąpić pracownik który:
•

ukończył 18 lat,

•

posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe,

•

uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa giętarki od bezpośredniego przełożonego,

•

został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jego działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy,

•

został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją,

•

posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim.

2. Do pracy należy przystąpić ubranym w odzież roboczą bez luźnych elementów, buty robocze oraz rękawice ochronne.
3. Zatrudnieni przy obsłudze, dozorze i konserwacji maszyny powinni przestrzegać ogólnych przepisów bhp przewidzianych dla zakładu pracy.

UWAGA !
4. W razie stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego
bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić
do wykonywania zadania.
5. Każdy zaistniały wypadek należy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w stanie jak w chwili wypadku.
II. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY.
6. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:
- zapoznać się z zakresem powierzonej pracy ,
- przygotować niezbędne przyrządy pomiarowe i szablony,
- sprawdzić stan techniczny giętarki a zwłaszcza:
a) szczelność połączeń przewodów oleju,
b) poziom oleju w zbiorniku,
c) stan izolacji na przewodzie zasilającym,
- upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim
otoczeniu.
7. W czasie pracy należy:
- uważnie obserwować proces gięcia,
- sprawdzać wygięty element oraz przeprowadzić pomiary tylko przy wyłączonej giętarce,
- wykonane elementy odkładać na wyznaczone miejsce, tak aby nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych.
8. Pracownikowi zabrania się:
- naprawiania przewodów elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień),
- samodzielnej naprawy maszyny (giętarki),
- używania giętarki na stanowisku nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi,
- prowadzenia zasilającego przewodu elektrycznego w sposób narażający go na uszkodzenie,
- obsługiwania giętarki bez rękawic roboczych,
- przeprowadzania konserwacji giętarki w czasie jej ruchu,
- dopuszczania do obsługi giętarki osób nieupoważnionych.
9. Po zakończeniu pracy należy:
- wyłączyć dopływ energii elektrycznej do giętarki, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zabezpieczyć przewód,
- pozostawić giętarkę i miejsce wokół niej w stanie, który umożliwi dalszą pracę i nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.

