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İş kazalarını ve yaralanmaları ve ramak kala
olaylarını ve risklerini amirine haber ver.
Makine üzerlerindeki geçici onarımları (karton koli, koli bantı,
tel vb.) ve arızaları amirine haber ver
Bakım/onarım işlerini yetkili kişilere bırak.

Haber ver
İş Riskleri

KKD'ler hasar gördü, kayboldu ise amirine haber ver.
İlaçları iş yeri hekimi bilgi dahilinde kullan.

Koşma
Yürüme yolunda yürü
Yerdeki döküntü ve kirleri gecikmeksizin temizle
Yüzük takma
Şakalaşma
Genel
Ehliyetsiz olarak forklift kullanma
Köşelerden çıkarken dur, kontrol et
El aletlerini korumaları ile kullan (Emniyetli faltaçata vb.)
Yük asansörlerine binme
Acil Çıkış/
Durum

Acil çıkış kapılarının önünü sürekli açık tut.
Acil durum ekibini/ekiplerini öğren
Acil durum ekibindeki görevini öğren

Yüksekte çalışma
Kıvılcımlı işler yapma

İzne
Bağlı
İşler

Tedbir ve
izin almadan

Kapalı alanlara girme (Tank vb.)
Gece/karanlıkta tamir/ bakım yapma

Makinelerde emniyet tedbirlerini iptal etme
Makinelerin dönen aksamlarının içine
elini/uzuvlarını sokma
Makinelerin i çine girme
Temizlik yaparken makinenin elektrik fişini çek

İş Sağlığı Ve
Güvenliği Temel
Eğitimi
Güvenli
Hareket
ve
Çalışma

Makineler
Bakım yaparken panodan elektriği
kes, panoyu kilitle, kilitini yanına al
Makine üzerinde topraklama yapılmamışsa çalışma
Makine kullanan kişi ile konuşma - konuşturma

Yük
Taşıma

Yük ile aynı hizaya gel, yükü bedenine yaklaştır ve
bacaklarından kuvvet alarak yükü kaldır.
Yükü belinden kuvvet alarak kaldırma.
Doğrultunu ayaklarla değiştir, belden dönerek değil.
Yüklerin altında bekleme , altından geçme
Sağlam olmayan-dengesiz yükleri yüksek raflara koyma

Kimyasallar

Gıda kaplarında kimyasal gördüğünde amirine haber ver
Kimyasal kaplarında gıda gördüğünde amirine haber ver
Kimyasallar etiketsiz kaplarda muhafaza edilmekte ise amirine haber ver
Kimyasallar kilitli depolarda/ dolaplarda muhafaza edilmemekte ise
amirine haber ver
Kimyasalları koklama, birbirine karıştırma
Kullandığın kimyasalın güvenlik ve ilk yardım bilgilerini öğren
Kimyasal kullanırken, taşırken, aktarırken gerekli
KKD'lerini kullan (Eldiven, gözlük, önlük, çizme vb.)
KKD'lerini kullan (Eldiven, plastik önlük, çizme)
Tutma, dokunma, üstüne oturma
Yalıtımı eksik ise yaptır

Sıcak
Sıvılar Nesneler

Elektrik

Elektrik pano ve tesisatını kurcalama.
Elektrik pano kapaklarını kapalı tut.
Uzatma kablosu kullanma
Kablo gücünü kontrol etmeden tesisata yeni ekipman bağlama
Elektrik panolarının önünden yalıtımlı paspasları kaldırma

Seyyar Merdivenleri

Yangın

Yangın söndürücülerin önüne eşya koyma ve yerinden oynatma
Yangın söndürücülerin doğru kullanımın ı öğren
Yangın/acil durum ekipman ve tesisatında yıllık kontrol yaptır.

Tehlike
Ekipmanlar Tesisatlar

Kişisel
Koruyucu
Donanım
(KKD)

Kilitli muhafaza et
(Ayda bir) Yıpranma kontrolü yap
Ayakları arasındaki atkının sağlamlığını kontrol et
Elektrik işler için sadece tahta merdiven kullan

Komprosörler, forkliftler, vinçler, kazan dairelerinde yıllık kontrol yaptır.
Elektrik tesisatı, topraklama ve paratönerde yıllık kontroller yaptır.
Acil ışıklandırma, yangın/gaz vb. algılayıcılarda yıllık kontroller yaptır.
Komprosörlerin bina dışında ve gölgede olmasını sağla.
Gaz/basınçlı tüplerin bağlı/kafeste, bina dışında ve gölgede olmasını sağla.

KKD'leri ilgili alana girmeden önce tak.

Kulaklık, eldiven, maske, iş ayakkabısı vb.
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