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INSTRUKCJA BHP
NA STANOWISKU PRACOWNIKA OBSŁUGI I POMOCNICZEGO
PRACOWNIKA OBSŁUGI
I.
UWAGI OGÓLNE
Na stanowisku pracownika obsługi do pracy może przystąpić pracownik, który:
1. Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.
2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.
3. Jest zapoznany z instrukcją obsługi danego urządzenia.
4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.
5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do
wykonywanej pracy.
6. Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP dla prac i obsługi urządzeń używanych na tym
stanowisku.

II.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Pracownik powinien:
1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną na danym stanowisku pracy.
2. Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący.

III.
CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY
Podczas pracy należy:
1. Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji BHP oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Podczas pracy koncentrować swoją uwagę na wykonywanej czynności.
3. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
4. Wykonywać tylko zlecone przez przełożonego prace.
5. Podczas użytkowania elektronarzędzi należy najpierw zapoznać się z fabryczną instrukcją ich
użytkowania oraz stosować się do zaleceń producenta.
6. Podłączyć elektronarzędzia tylko do sprawnej instalacji elektrycznej.
7. Dbać o prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy.
8. Chronić elektronarzędzia przed nadmiernym przegrzaniem i zamoknięciem.
9. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elektronarzędzia należy przerwać pracę i zgłosić
to przełożonemu.
10. Podczas wykonywania prac w terenie stosować kamizelki odblaskowe.
11. Wszelkiego typu narzędzia ręczne składować, przenosić i użytkować w sposób niestwarzający
zagrożeń, oraz na czas transportu zabezpieczyć ich ostre krawędzie.
12. Sprzątać pomieszczenia w taki sposób, aby nie przeszkadzać pracownikom wykonującym swoje
obowiązki.
13. Czyścić przedmioty w taki sposób, aby niczego nie uszkodzić, nie zniszczyć, nie zabrudzić, nie
zaplamić.
14. W pomieszczeniach, w których dokonano już sprzątania, poustawiać wyposażenie (np. krzesła,
pojemniki na śmieci itp.) na ich stałe miejsce, aby został utrzymany ład i porządek.
15. W przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniu nie zostały zabezpieczone cenne przedmioty lub
pieniądze czy też aparatura lub dokumenty, zamknąć pomieszczenie na klucz, a o zaistniałej sytuacji
powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego (kierownika).

16. Każdą powierzoną pracę wykonywać dokładnie, starannie, zgodnie ze wskazówkami
bezpośredniego przełożonego, bezpiecznie nie stwarzając żadnych zagrożeń wypadkowych.

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1. Używanie młotków z pęknięciami lub wyszczerbieniami.
2. Używanie pilników bez rączki lub z pękniętą rączką.
3.. Przy wkręcaniu lub wykręcaniu wkrętów nie wolno ich trzymać w ręce (przypadkowo obsuwający
się śrubokręt może skaleczyć dłoń trzymającego).
4. Używanie śrubokrętów jako przecinaków.
5. Pozostawiania śmieci w sprzątanych pomieszczeniach.
6. Otwierania szaf, biurek czy pomieszczeń bez żadnego uzasadnienia dokonywania takich
czynności.
7. Palenia papierosów podczas wykonywania pracy i w pomieszczeniach sprzątanych.
8. Wykonywania czynności sprzątania w sposób niebezpieczny powodujący możliwość powstania
różnego rodzaju zagrożeń wypadkowych i pożarowych.

IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy.
2. Sprawdzić, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne, ułożyć narzędzia w miejscach
do tego przeznaczonych.
3. zdjąć ubranie robocze i odłożyć je na stałe miejsce przechowywania.
4. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.
5. Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy.
UWAGA
Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu
przełożonemu.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej
osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił
wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

