INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY
OBSŁUDZE KOSY SPALINOWEJ (PODKASZARKI)
Uwagi ogólne:
Do samodzielnej obsługi podkaszarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy
nim od bezpośredniego przełożonego.
Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:
a. przeszkoleniem
- wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
- w zakresie ochrony ppoż.,
b. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny
pracy,
c. wypoczęty, trzeźwy.
Uwaga : Podkaszarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające
reakcję.
1. Przed rozpoczęciem pracy:
Pracownik powinien:
1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy
(ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na
nie śliskich podeszwach, ). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
Przed koszeniem założyć ochronniki słuchu oaz osłonę twarzy.
3. Sprawdzić stan techniczny podkaszarki, oraz jej wyposażenie.
Uwaga : W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować
pracy
Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po
uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika podkaszarki . Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże
zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:
a. stosować benzynę bezołowiową,
b. paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
c. nie wdychać oparów i gazów!
Zabronione jest:
- używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
- przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach
2. Podczas pracy:
1. Ściśle stosować się do zaleceń:
a. stanowiskowej instrukcji bhp,
b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
c. poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
a. trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów,
b. usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu,
c. sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy podkaszarki nie znajdują się osoby postronne,
zwierzęta,
d. koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
e. nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na niebezpieczeństwo pośliźnięcia się.

3. Podkaszarką należy pracować jedynie z założonymi szelkami, które trzeba uprzednio dopasować
4. Nigdy nie pracować jedną ręką. Przy pracy podkaszarkę należy trzymać oburącz
5. Podczas przerw w pracy lub odkładając podkaszarkę należy ją wyłączyć
i
ułożyć
w
taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika i osób postronnych.
6. Należy zawsze wyłączyć podkaszarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia.
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest
zatrzymać obsługiwaną maszynę.
8. Zabronione jest:
- koszenie trawy na brzegach strumyków, rowów, stawów czy rzek,
- Użytkowanie podkaszarki niezgodnie z jej przeznaczeniem.
9. Podczas koszenia na zboczach należy zachować szczególną ostrożność. Koszenie należy
wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół.
Pracownikowi nie wolno:
a. stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy
otoczenia,
b. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
e. pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
f. usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
g. naprawiać samodzielnie podkaszarkę ,
h. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy
przełożonego,
i. przeszkadzać innym w pracy,
3. Po zakończeniu pracy:
a. wyłączyć kosiarkę,
b. dokładnie oczyścić urządzenie,
c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich
przechowywania,
d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu
bezpośredniemu przełożonemu.
Uwagi dodatkowe:
Obsługujący kosiarkę powinien:
1. Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.
2. Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w
pobliżu pracy kosiarki.
3. Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie
się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do
odpowiedzialności.
W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy kosiarki pracownik
winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.
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