INSTRUKCJA BHP
przy obsłudze minilabu Noritsu D705
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku
- przeszedł odpowiedni instruktażu zawodowy, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie
bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia
- zapewnić właściwą wentylację
- uzupełnić podajnik papieru
- przygotować stanowisko robocze przez podłączenie do sieci zasilającej
- próbnie uruchomić minilab i sprawdzić jakość jego działania
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska
- dostosować stanowisko , krzesło, podnóżek do wymiarów swego ciała
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- otwierać osłon podczas pracy
- dopuścić aby wciągnięte zostały do wnętrza minilabu drobne przedmioty metalowe
- konserwować minilab będący w ruchu: (naprawiać, czyścić, smarować)
- pozostawiać bez obsługi lub nadzoru mini lab podczas pracy
- wznawiać pracę minilabu bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z minilabu
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- spożywania posiłków podczas pracy przy minilabie
- samowolnego naprawiania minilabu a także wymiany przewodów zasilających
- czyścić urządzenie wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania
- instalować minilabu w miejscach narażonych na działanie wilgoci, kurzu, wibracji
- blokować przewodów wentylacyjnych minilabu
- ustawiania na minilabie ciężkich przedmiotów i naczyń z płynami
NAKAZUJE SIĘ:
- instalowanie minilabu wyłącznie przez serwis
- sprawdzać prawidłowy przebieg przewodów zasilających - nie mogą być przyciśnięte
- używać dopuszczonych przez producenta materiałów eksploatacyjnych
- utrzymywać w porządku miejsce pracy
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, odłączyć ją od źródła prądu
- W razie zauważenia nietypowych odgłosów lub objawów pracy należy przerwać pracę urządzenia CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy
- wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu
- zabezpieczyć minilab przed dostępem osób niepowołanych
- wyłączyć minilab wyłacznikiem
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie
zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
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