INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE PIECA DO PIZZY
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do
wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi,
przeszkolenie bhp
- stan zdrowia potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm
odzieży roboczej
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania i transportu towarów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny pieca, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych
i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających
utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- pieca będących w użytku nie wolno naprawiać, czyścić,
- pieca podczas pracy pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- wznawiać pracy pieca po awarii bez usunięcia uszkodzenia
- podczas obsługi pieca nie wolno dotykać nośnej ścianki grzewczej
- czyścić pieca bez użycia właściwego sprzętu ochrony osobistej
NAKAZUJE SIĘ:
- przyłączenie pieca do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi
- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest
niedopuszczalne
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- przy wyjmowaniu pizzy z pieca należy używać drewnianej łopaty zaopatrzonej w długi trzonek
- do oświetlania komór wypiekowych należy używać lamp elektrycznych o napięciu do 24 V
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć piec ( odłączyć zasilanie energią)
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- piec, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie odłączony
od zasilania
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
http://www.bihp.net

