INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE MIKSERA UNIWERSALNEGO RM-60
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW
1. Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, być zapoznany z
instrukcją obsługi, posiadać szkolenie z zakresu bhp, być trzeźwy, posiadać odzież i obuwie robocze.
2. Pracownik powinien posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim oraz szkolenie
z zakresu podstawowych zagadnień higieny.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Maszyna musi posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.
Maszyna musi posiadać osłony zasypowe, silnika oraz mechanizmów przeniesienia napędu.
Maszyna musi posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu.
Otwarcie pokrywy urządzenia powinno automatycznie wyłączać jego pracę.
Posadzka na stanowisku pracy obsługującego maszynę powinna być antypoślizgowa i łatwo
zmywalna.
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PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Sprawdzić stan wyłączników.
Oczyścić posadzkę wokół maszyny.
Usunąć zbędne przedmioty ze stanowiska pracy.
Sprawdzić stan osłon ochronnych.
Sprawdzić stan urządzenia do mechanicznego załadunku.
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PODCZAS PRACY
Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób nie upoważnionych.
Nie opuszczać stanowiska pracy podczas eksploatacji urządzenia.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyłączyć maszynę.
Nie przeładowywać komory roboczej maszyny.
Pracownik powinien posiadać sprzęt ochraniający przed nadmiernym hałasem.
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PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Odłączyć maszynę od źródła napięcia.
Oczyścić i wymyć elementy robocze maszyny.
Oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy.
Upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.
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ZABRANIA SIĘ
Uruchamiania maszyny bez założonych osłon ochronnych.
Wkładać rąk podczas pracy urządzenia w obszarze elementów obracających się.
Samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej.
Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji w trakcie pracy urządzenia-i pod napięciem.
Obsługiwania maszyny z obandażowanymi lub skaleczonymi rękoma.
Spożywania na stanowisku pracy posiłków, alkoholu i palenia tytoniu..
Wykonywania innych czynności niż zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

UWAGI KOŃCOWE
1. Pracownicy zatrudnieni w działach produkcji nie mogą:
a) nosić biżuterii i zegarków na rękach,
b) posiadać długich lub polakierowanych paznokci u rąk.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
3. W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i
zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
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