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Forgatókönyv A foglalkozás-egészségügyi munkaköri
alkalmassági vizsgálatok bemutatására
1. szín:
Orvosi rendel : a helyiségben a kamera körbejár, az orvos és az asszisztens van a rendel ben.
Két asztal számítógéppel, vizsgálóágy, szekrények.
Narrátor: munkába lépés el tt minden dolgozó foglalkozás-egészségügyi munkaköri
alkalmassági vizsgálaton esik át.
2. szín:
Orvosi vizsgáló: a szakápoló tartózkodik a helyiségben, ahol egy asztal, el tte és mögötte egyegy szék található. A helyiségben vizsgálóágy, mellette EKG készülék, vérnyomásmér , sz r
audiométer, légzésfunkciót vizsgáló készülék, vércukormér , mérleg és testmagasságmér van.
Nyílik az ajtó, érkezik a dolgozó, az asszisztens állva fogadja, kezet nyújt, miel tt helyjel kínálná,
megméri a dolgozó anthropometriai paramétereit (testsúly, testmagasság) és kiszámolja a BMI-t
(testtömegindexet), majd helyjel kínálja, leülnek. Az asszisztens kérdéseket tesz fel, a dolgozó
válaszol, melyet az asszisztens lejegyez. A dolgozó aláírja a kartont és felállnak.
Narrátor: A foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmassági vizsgálat a személyi adatok és a
kórtörténet felvételével kezd dik. Lejegyzik a dolgozó el z betegségeit, az orvosi
beavatkozásokat, a jelenlegi idült megbetegedéseit és szedett gyógyszereit. Kitérnek a családban
el fordult krónikus betegségekre is. Az adatok hitelességét a dolgozó büntet jogi felel ssége
tudatában, aláírásával igazolja.
3. szín:
Az érzékszervek vizsgálata következik.
Látásélesség vizsgálata: A dolgozó az egyik szemét letakarva, a tekintetét a kamera kíséretében a
falon elhelyezett, Kettessy-féle táblára emeli és olvassa a számokat felülr l lefelé, majd a kamera
újra a dolgozóra fordul, aki a másik szenét takarja el.
Narrátor: A látásélesség segédeszközzel vagy azok nélkül, a munkabiztonság és a
termelékenység szempontjából is fontos.
4. szín:
Színlátás vizsgálata: Az asszisztens kezében a nyitott Ishihara táblával, amire a kamera ráközelít.
A dolgozó olvassa a rejtett számokat, közben az asszisztens lapoz és ismét a dolgozóra tekint,
amit a kamera is követ, majd az asszisztens elégedetten becsukja a könyvet és elfordul.
Narrátor: A színlátás a munkakörök egy részében követelmény. A színtévesztés, kizáró ok lehet.

5. szín:
Hallásvizsgálat: súgott beszéd. A dolgozó egy csendes vizsgálóban foglal helyet a szakápolónak
háttal, aki 5 m távolságról szavakat súg, amelyet a dolgozó visszajelez. 3 súgott szó hangzik el. A
szakápoló a dolgozó fülére helyez egy fültokot, amely egy készülékhez, sz r audiométerhez
csatlakozik, amelyen gombokat forgat. A páciens háttal ül. Az egészségügyi dolgozó diagramot
készít az eredményr l, majd leveszi a fültokot és egy másik vizsgálathoz kíséri a dolgozót.
Narrátor: Zajos munkakörnyezetben a hallás károsodhat, amelynek mértékét vizsgálattal
határozhatjuk meg. A vizsgálat eredménye jelöli ki a védekezés módját, az egyéni zajvédelem
fokozatát és a munkaköri alkalmasságot.

6. szín:
Vérnyomásmérés: az asszisztens kézi vérnyomásmér vel mér, felfújja a mandzsettát, amit
el z leg gondosan a dolgozó bal felkarjára helyezett. Elkezdi leengedni a nyomást. A kamera az
egész m veletet követi és a végén a mér egységre közelít. Az egészségügyi dolgozó leengedi a
nyomást és leveszi a mandzsettát a felkarról.
Narrátor: A keringési rendszer ellen rzése fontos, hiszen a magasvérnyomás szinte népbetegség.
7. szín:
Kiegészít vizsgálatok.
EKG vizsgálat: a dolgozó lehúzza a cip jét, felhajtja a nadrágja szárát és leveti a fels ruházatát.
Felfekszik a vizsgáló ágyra és nyugodtan viseli, hogy a szakápoló felhelyezze az elektródákat. A
kamera követi a folyamatot. Készül az EKG felvétel, a kamera a gépre és a gépb l
szerpentinszer en kitekered szalagra fókuszál. A szakápoló letépi a szalagot, a dolgozó leszáll
az ágyról és felöltözik.
Narrátor: Ha a dolgozó munkaköre vagy egészségi állapota indokolja, akkor kiegészít EKG
vizsgálat is készül.
8. szín:
Vércukormérés: a kamera a dolgozó mutatóujjára közelít, melyet az asszisztens óvatosan
megszúr. Kiserken a vér, amelyet a tesztcsíkon felfog és a mér egységbe helyez az asszisztens. A
kamera a cukormér kijelz jére fókuszál és mutatja az értéket.
Narrátor: a cukorbetegség ma már jól kezelhet és egyensúlyban tartható, de fokozott figyelmet
kíván a betegt l és a környezetét l is.
9. szín:
Légzésfunkció: a készülékt l függ en többféle is lehet. A vizsgálóban elhelyezett készülékhez
csatlakozó csutorát a dolgozó a szájába veszi, majd egy mély légvétel után er teljesen kifúj. A

készülékhez csatolt számítógépen megjelenik az eredmény, amit az asszisztens kinyomtat. A
kamera együtt mutatja a dolgozót, a készüléket és az asszisztenst. A fújás pillanatában a
dolgozóra közelít, majd a kamera az értékel folyamatra és a nyomtatásra fordul.
Narrátor: A légszennyezés és a krónikus légz szervi megbetegedések szükségessé teszik
bizonyos munkakörökben a tüd állapotának felmérését.
10. szín:
Orvosi fizikális vizsgálat: helyszín az orvosi rendel . Az asszisztens kíséri a dolgozót a
vizsgálóból a rendel be, hozza a kartont és a kiegészít vizsgálatok eredményeit. Belépnek a
rendel be. Az orvos nyújtja a kezét, majd jelzi, hogy vesse le a fels ruházatát. A kliens
levetk zik, majd az orvoshoz lép. A kamera vizsgált területekre közelít. A dolgozó kitátja a
száját, az orvos nyelvlapoc (spatula) segítségével belenéz, majd a beteg hátat fordít és az orvos
hátulról megtapintja a dolgozó pajzsmirigyét, megvizsgálja a gerincét, miközben a dolgozó
összezárt lábakkal, egyenesen áll. Ezt követ en pedig a dolgozó felül a vizsgálóágyra, hátulról
meghallgatja a tüdejét, majd hanyatt fekteti a vizsgálóágyon és a fonendoszkópját a mellkasára
helyezi. A hallgatót kivéve a füléb l, a has vizsgálatához lát, majd megtekinti az alsó végtagot.
Ezt követ en a dolgozó leszáll a vizsgálóágyról, egyenesen, csukott szemmel megáll, el re
nyújtott kezeit egymás után az orra hegyére helyezi. A dolgozó tekintetével követi az orvos
mutatóujját, amit az orvos a szem egyik szögletét l a másikig mozgat a dolgozó el tt 30 cm-es
félköríven. Az orvos megköszöni az együttm ködést, a dolgozó pedig felöltözik. Az orvos
kezébe veszi a kiegészít vizsgálatok dokumentumait, egyezteti a fizikális vizsgálat
tapasztalataival, majd kézfogás mellett a doktor átadja a vizsgálat eredményét igazoló
dokumentumot a dolgozónak. A kamera a követi a vizsgálat menetét és éppen az aktuális
m veletekre közelít.
Narrátor: a foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmassági vizsgálat egyben hatékony
sz r vizsgálat is lehet, amikor is a munkát végz népesség, egészségügyi ellen rzése
megtörténik. Nemcsak az aktuális egészségi állapotra fókuszál, hanem ennek eredményeit
összeveti a munkaköri elvárásokkal és munkakörnyezeti megterhelésekkel. Fontos, hogy a
dolgozó olyan munkakörbe kerüljön, mely fizikai-, mentális- és lelki adottságainak és
képességeinek is megfelel .
A kisfilm az alábbi linken érhet el:
http://munkavedelem.gumiiparibiztonsag.hu/videok

Forgatókönyv Gumiipari hengerszék biztonságos használata
1.

Animáció
Narráció
Gumiipari hengerszék
Gumiipari hengerszék biztonságos
biztonságos használata
használata
Kamera körbemegy a még nem
m köd gép körül. Majd ráfókuszál
A hengerszék egyike a gumiiparban
az egyes részeire:
használatos alapvet gyártó berendezéseknek.
 Villanymotor
Részei:






2.

A kamera egyenként bemutatja a
biztonságot szolgáló
berendezéseket.
A gépen található biztonságot
szolgáló berendezések:







3.

Hajtóm
Hengerszékváz csapágyazással
Henger pár
Forgó h t víz csatlakozó
Hengerrésállító motor

F kapcsoló
Kezel pult vészmegállító
gombbal
Állítható magasságú vészrúd a
hengerszék mindkét oldalán
Vészhuzal visszaforgatási
funkcióval
Tör tárcsa a gép
túlterhelésének
megakadályozására

A gép használata közben kialakuló
veszélyek bemutatása.
Hengerrésnél megjelenik egy nagy
piros nyíl ami a sz kül résre
mutat.
A henger forog, amin már van
puhuló gumikeverék megjelenik
egy h mérséklet érték (80 oC)
Elektromos vezetékeket,
csatlakozásokat látunk








Villanymotor
Hajtóm
Hengerszékváz csapágyazással
Henger pár
Forgó h t víz csatlakozó
Hengerrésállító motor

A gépen található biztonságot szolgáló
berendezések:







F kapcsoló
Kezel pult vészmegállító gombbal
Állítható magasságú vészrúd a hengerszék
mindkét oldalán
Vészhuzal visszaforgatási funkcióval
Tör tárcsa a gép túlterhelésének
megakadályozására

Összeforgó henger pár sz kül résében elkapás,
beszorulás veszély

A henger palást felülete a felmeleged
gumianyag miatt égési sérüléseket okozhat
Sérült elektromos vezetékek áramütést
okozhatnak

A kezel el veszi az oldalán
található b rtokból a hengerszékes
kést és odaérinti a forgó hengeren
lév gumipalásthoz.

4.

A gép áll megérkezik az operátor.
Operátor odalép a géphez,
körbejárja és alaposan
szemrevételezi, kezében fogja a
gépnaplót aminek a borítójára
kamera ráfókuszál. Ezután elindítja
a f kapcsoló felkapcsolásával a
gépet.

5.

Vészfékpróba
Gép m ködik. Operátor a gép
el tt áll kezében egy krétával.
Másik kezével a vészrudat
markolja. A rúd
megnyomásával egy id ben
hozzáérinti a krétát a még forgó
henger palástjához.
A paláston megjelenik egy 60 o
elfordulást jelent zöld vonal. a
dolgozó bejegyzést tesz a
gépnaplóba.

Az éles hegyes kéziszerszámokat az arra
rendszeresített tartóban tartjuk és mindig
körültekint en használjuk

Gépet csak az oda beosztott, kioktatott,
megfelel gyakorlattal rendelkez ,
vizsgázott kezel használhatja. A
kezel nek a gép használatára alkalmas
állapotban kell lenni.
A munka megkezdése el tt a gép
biztonságot befolyásoló részeit,
berendezéseit mindig ellen rizni kell

Baleset bekövetkezése esetén a gépet a
legközelebb található vészmegállító berendezéssel
haladéktalanul meg kell állítani. A vészmegállítók
hatékonyságáról m ködéspróbával kell
meggy z dni.
A fékezés akkor megfelel , ha a vészmegállító
megnyomása után a hengerek teljes megállása
kevesebb, mint 60 o elfordulás alatt megtörténik.
Ha a gép használatra kész állapotban van, azt a
dolgozó a gépnaplóban aláírásával igazolja.

6.

A dolgozó sérült vezetéket talál a
gépen. Odamegy a f kapcsolóhoz
és áramtalanítja a gépet.

Ha a gépen rendellenességet tapasztal az operátort
haladéktalanul lekapcsolja a gépet és értesíti a
felettesét aki gondoskodik a javításról. Sérült,
hibás géppel munkát végezni tilos!

7.

Baleset szimulálása, sérült mentése
A gép m ködik operátor
levelezi le a keveréket,
használja a kést. Benyúl a rés
felé. Kép kimerevedik.
Következ képen a keze a
vészrúdon van a másik keze
viszont a résbe szorult.

A hengerszék használata közben fennáll a kéz
és a kar elkapásának beszorulásának veszélye.
A sérülések mértéke igen súlyos is lehet.
A munkát mindig nagy körültekintéssel kell
végezni
A hibátlanul m köd vészmegállító
berendezés elkerülhet vé teszi a balesetek
kialakulását, ha mégis bekövetkezik a baleset

El t n buborékban nagy AÚÚÚ
JAJ feliratok jelennek meg.
Két kolléga futva érkezik. Az egyik
tartja a sérültet miközben a másik
meghúzza a vész-zsinórt minek
hatására a gép visszaforog,
lehet vé téve a sérült
kiszabadítását. Ekkora érkezik egy
másik kolléga hordággyal és
takaróval. Hárman óvatosan
lefektetik a sérültet különösen
vigyázva a sérült testrészre.
Megérkezik egy fehér köpenyes
ember orvosi táskával és a sérült
mellé térdel vizsgálni kezdi.

jelent sen csökkenti a sérülés súlyosságát.
A gyors és szakszer mentés és a sérült
els segélyben részesítése életet menthet.
Az els segély nyújtás szabályai szerint
elvégzett ellátás után súlyosnak látszó sérülés
esetén haladéktalanul értesítse a ment ket a
112 számon vagy a munkahelyen szokásos
módon

A kisfilm az alábbi linken érhet el:
http://munkavedelem.gumiiparibiztonsag.hu/videok

Forgatókönyv Kétkezes indítású gépek biztonsága
1.
2.

Animáció/Kép anyag
CÍM: Kétkezes indítású gépek biztonsága
M szakos vizsgálat:
Megjelenik egy gép amelyet a kezel vizsgál

3.

M szakos vizsgálat:
Megjelenik egy gép amelyet a kezel vizsgál

Narráció
Kétkezes indítású gépek biztonsága
A gépkezel a gép használatát
megel z en köteles a m szakkezdés
el tti vizsgálatot elvégezni, annak
tényét az üzemnaplóban írásban
rögzíteni. Amennyiben hibát észlel a
gépet nem szabad használni, vagy
intézkedni kell a hiba elhárításáról
Legfontosabb vizsgálandó ellen rzend
elemek:
1. Küls ellen rzés,
szemrevételezéssel: burkolatok
épsége, nem hiányzik-e
valamelyik egysége a gépnek.
Energiaellátó rendszerek
épekségének ellen rzése. Nem
folyik e valamilyen folyadék a
gépb l pl: hidraulika olaj,
h t víz, Elektomos vezeték,
nem sérült-e.
2. Müködés ellen rzése:
Kezel emelek, gombok,
mozgási funkciók, biztonsági
berendezések ellen rzése,
próbája.
A gépen található kétkezes
m ködtet gombok és a
biztonsági berendezések
(vészleállítók) ellen rzése.
A vészleállító gomba
benyomását követ en a gép
mozgása leáll.
3. A felülvizsgálat eredményét az
üzemnaplóba rögzíteni kell.
4. Amennyiben a gép megfelel en
m ködik, INDULHAT A

MUNKA
4.

GÉPHIBA AZ ELLEN RZÉS SORÁN

GÉPHIBA esetén
Csak képzett személy (gép-karbantartó
vagy szakszerviz) javíthatja a
meghibásodott berendezést.
A gépkezel (operátor) teend i:
-nem javíthatja a gépet
-értesíti a munkahelyi vezet t az észlelt
hibáról, aki intézkedik a javításról
-az üzemnaplóba bejegyzi, hogy a gép
nem használható
-a gépet áramtalanítja
-a f kapcsolóra jól látható módon
kiteszi a „BEKAPCSOLNI TILOS”
táblát

5.

Kétkezes indítású gép

A kétkezes indítás a kezel testi
épséget óvó m szaki, biztonsági
megoldás, ahol két, egymástól
megfelel távolságra felszerelt
nyomógomb, rövid id n belüli együttes
m ködtetésével lehet a berendezést
elindítani.
Leggyakrabban (tipikusan) a
présgépeknél alkalmazott megoldás.

6.

A biztonságos müködés:

A kétkezes indító, a gumiipari présgép
esetén álltalában két összezáródó
szerszám mozgását m ködteti.
Kétkezes indítás esetén valamelyik
(bármelyik) nyomógomb elengedése
esetén a veszélyes mozgás leáll.
Az összezáródó présszerszámok közé,
vagyis a gép veszélyes terébe a
gépkezel keze így nem tud bekerülni.
Tehát a gombok folyamatos nyomva
tartás esetén m ködik a berendezés.

HIBA:
Hibás gép, vagy védelmi berendezés
esetén az összezáródó présszerszámok
mozgása a kéz, vagy más testrész
becsíp dését, összenyomását okozhatja.
A gépkezel súlyos, életveszélyes
sérülést szenvedhet.
7.
A biztonságos müködés:

A biztonság érdekében kétkezes indítás
esetén fontos feltétel, hogy az indítás,
csak a két indítógomb együttes
lenyomásával és folyamatos nyomva
tartásával legyen lehetséges.

A biztonságos müködés:

A géphez szerelt szabályosan m köd
kétkezes indító, egy kezel személy
védelmét szolgálja. Több gépkezel
esetén másfajta, vagy kombinált
védelem szükséges (pl: fénykapu).

A biztonságos müködés:

Kétkezes indítás esetén az
indítókapcsoló a veszélyzónán kíül
kerül elhelyezésre.

8.

9.

Az indítási m velettel szemben
alapvet követelmény, hogy csak
szándékos cselekedetre történhet.
Jól m köd kétkezes indítás esetén a
véletletlen indítás kizárható.
10.
Összegzés:

Az kétkezes indítóval rendelkez gépek
rendellenes m ködése, vagy
m ködtetése esetén a gépkezel

baleseti kockázata magas.

A kisfilm az alábbi linken érhet el:
http://munkavedelem.gumiiparibiztonsag.hu/videok

A m szak kezdéskor elvégzett alapos
gépvizsgálatokkal és a gépkezelési
szabályok betartásával, a baleseti
kockázatot elfogadható mérték re
csökkenthetjük, a munkavégzést
biztonságosabbá tehetjük

Forgatókönyv Nehéz tárgyak mozgatása targoncával
1.

2.

3.

4.

Animáció/Kép anyag
CÍM: Nehéz tárgyak mozgatása
targoncával

Narráció
Nehéz tárgyak mozgatása
targoncával

Általános munkavédelmi szabályok

A munkavédelemre vonatkozó
szabályok be nem tartása mind a
targonca hatókörzetében tartózkodó,
mind a targoncát vezet
munkavállalók számára a sérülés
veszélyével jár.
Emel villás targocát kezelhet, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- a feladat elvégzésére orvosi vizsgálat
alapján alkalmas,
- rendelkezik a targonca kezelésére
államilag elismert szakképesítéssel,
vezet i engedéllyel
- rendelkezik a munkáltató írásos
megbízásával az eszköz kezelésére
M szakos vizsgálat:
A targoncavezet a targonca
Megjelenik a targonca amelyet a kezel
használatát megel z en köteles a
vizsgál
m szakonkénti vizsgálatot elvégezni,
annak tényét az emel gép naplóban
írásban rögzíteni.
M szakos vizsgálat:
Legfontosabb vizsgálandó
Rajzfilmben a targonca vezet bemegy reggel
ellen rzend elemek:
dolgozni, táskát lóbál a kezében, majd a
1. Küls ellen rzés,
táskát ledobja, targ.kulcsot felvesz, megy a
szemrevételezéssel: burkolatok
targoncához felül rá és indul. A mozdulat
épsége, emel oszlop, villa
megáll a kép áthúzva (helytelen, akár ki is
épsége, hidraulikai csövek
lehet írni vagy jelezni  )
munkahengerek
/vagy valami hasonló …Megjelenik a
tömítettségének ellen rzése,
targonca amelyet a kezel vizsgál
kerekek állapota.

2. Müködés ellen rzése:
kezel elemek, m ködtet
karok, pedálok, teheremelési
sülyesztési mozgás, emel

oszlop döntés el re- hátra,
fékek próba, kormányzás
próbája.
3. A felülvizsgálat eredményét az
emel gép naplóba rögzíteni
kell
5.

Emel targoncákat csak a terhelési
diagramjuknak megfelel en szabad terhelni.

Bemutatása:
-a targonca el tt egy rakat (emelend teher)
-f nök int a targoncásnak és mutatja hogy a
rakatot pakolja fel az állványra
-targoncás jelzi, hogy (NEM) és mutat a targonca
m szerfalán a TERHELÉSI DIAGRAM
feliratra

/vagy valami hasonló
Terhelési diagram:

A terhelési diagram megmutatja,
hogy a teher súlypontjának a villat t l
mért távolsága, valamint az emelési
magasság függvényében, a
targoncával mekkora teher emelhet
meg.
Vagyis a teher elhelyezkedése az
emel villán és az emelési magasság
jelent s mértékben befolyásolja a
targonca terhelhet ségét.
A diagramot minden emel targoncán
jól látható helyen kell elhelyezni.
A gépkezel köteles a terhelési
diagramon feltüntetett terhelhet ségi
értékek betartására.
Terhelési diagram szerint: Az
emelend teher súlya nem haladhatja
meg a targonca teherbírását.
Törekedni kell a teher tömeg
középpontjának központi
elhelyezésére.

6.

Szállítás szilárd, egyenletes talajon (d lés,
süllyedés --> borulás)

Bemutatása:

-targoncával rakományt szállít, dimbesdombos egyenetlen úton, vagy földes
homokos puha talajon
- a mozgástól, billegést l a rakomány és a

Biztonságos szállítás, szilárd,
egyenletes talajon lehetséges. A
targonca alatt megsüpped talaj, vagy
az egyenl tlen gödrös talaj, a targonca
és rakománya d lését, borulását
okozhatja.

gép megd l és borulhat mindkett , 
(helytelen, nem biztonságos)
/vagy valami hasonló

7.
Felemelt villa, illetve emel szerkezet alatt
járni vagy alatta tartózkodni tilos,
Bemutatása: állvány el tt kitolt villával álló
targonca (levenni készül valamit a polcról)
felé közeledik nem túl figyelmesen egy
dolgozó aki a rövidebb úton, át akar menni a
villa alatt.
A mozdulat megáll a kép áthúzva (helytelen,
akár ki is lehet írni, vagy jelölni  )
-A személy szabályos közlekedési útvonalát
akár vonallal jelzett módon meg lehet
mutatni (az emel gép nagyív kikerülésével).
/vagy valami hasonló

Felemelt villa, illetve emel szerkezet
alatt járni vagy alatta tartózkodni tilos,
függetlenül attól, hogy a targonca
terhelve van-e vagy sem.
Az emelés körzetében személyek nem
tartózkodhatnak, mert a teher
lezuhanásakor, vagy a targonca
mozgásakor megsérülhetnek.

Targonca közlekedése
1. Rendeltetésszer használat

Az emel villás targoncát csak a
használati utasításban leírt módon
szabad üzemeltetni.
A targoncavezet nem kapcsolhatja ki,
nem távolíthatja el és nem alakíthatja
át a biztonsági berendezéseket.
Emel targoncával szállítani vagy
terheletlenül haladni csak a villák
szállítási magasságba engedésével
lehet, a földt l kb 30-40 cm-re.
Amennyiben a targoncavezet szabad
kilátása a teher magassága miatt a

8.

2.Biztonsági berendezése
3.Normál haladás
4. Hátramanet

5. Hangjelzés
6. Indítókulcs

teher felett nem biztosított,
hátramenetben kell közlekedni.
Lejt n lefelé homlokvillás
emel targonca terhelt állapotban,
hátramenetben haladhat.
Nem belátható kanyarhoz közelítve,
vagy ha az anyagmozgatás körzetében
személyek tartózkodnak figyelmeztet
hangjelzést kell adni.
Ha a vezet a targoncát elhagyja,
gondoskodni kell, hogy illetéktelen
személyek ne használhassák azt.

9.
Szövettekercsek, gumitekercsek,
Speciális anyagok biztonságos szállítása
err l lehet egy kép pl egy tekercs, hordó hordók biztonságos mozgatása.
Hengeres alakú anyagokat (pl
szállító
szövettekercs, gumitekercs…) a
szállító raklaphoz rögzítve, leesés ellen
biztosítva szállíthatunk biztonságosan.
Használhatunk kifejezetten egy termék
mozgatásához kifejlesztett
szállítóegységet, például:
-speciális hordozó keretet, hengeres
palástú terhek fektetett szállításához.
-vagy targoncára szerelhet hordó,
vagy más hengeres testet megfogó
adaptert.

10.
Összegzés
A biztonságos munkavégzés érdekében:

Az emel villás targoncával történ
munkavégzéskor nagy a baleseti
kockázat.
A közlekedéskor, az emelési
m veletek végrehajtásakor a targonca
felborulhat, ütközhet, vagy a terhet
leejtheti, ezzel veszélyeztetve a
targoncavezet t és a környezetben

tartózkodókat.
Az emel gép kezelési szabályok
betartásával, a szabályos
munkavégzéssel a baleseti kockázatot
elfogadható mérték re csökkenthetjük,
a munkavégzést biztonságosabbá
tehetjük.
A kisfilm az alábbi linken érhet el:
http://munkavedelem.gumiiparibiztonsag.hu/videok

Forgatókönyv Vegyi anyagok használata
1.

2.

Animáció
Vegyi anyagok használata
Megjelenik egy biztonságtechnikai
adatlap
Az adatlap els oldala látszik amin
veszély jel is van.

Narráció
Vegyi anyagok megfelel kezelése
Munkahelyünkön vegyi anyagok használata
elkerülhetetlen a termék el állítása közben.
Ezek használata számos különböz
kockázatot hordoz. A vegyi anyagok
beszerzésekor mindig kérje a forgalmazótól a
magyar nyelv biztonságtechnikai adatlapot
(MSDS)
Felvillan egy egy-egy pont.
Minden biztonságtechnikai adatlap 16
szakaszból áll.
2.
szakasz:
A
veszély
Az
egyes
szakaszok
részletesen leírják a
meghatározása
vegyi agyagok tulajdonságait, a szállítás,
2.1. Az anyag vagy keverék
felhasználás és a hulladék elhelyezés
osztályozása
szabályait. Azonosítják a fennálló veszélyeket
2.2. Címkézési elemek
és azok elhárításának módját.
2.3. Egyéb veszélyek
3. szakasz: Összetétel vagy az
összetev kre vonatkozó adatok
7. szakasz: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre
irányuló óvintézkedések
7.2. A biztonságos tárolás feltételei,
az esetleges összeférhetetlenséggel
együtt
7.3. Meghatározott végfelhasználás
(végfelhasználások)
13. szakasz: Ártalmatlanítási
szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek

3.

Kisporbemér a vegyianyag
bemér munkahellyel.
A dolgozó véd felszerelésben
áll a bemér helyen és
lapátolja egy zacskóba a port.

A gyártás során használt vegyszerek
szabályszer használatával elkerülhet ek a
kés bbi egészségkárosodások. Mindig tartsa
be a gyártó által meghatározott szabályokat!

4.

Dolgozók ülnek egy teremben
egy ember áll a tábla el tt
magyarázza a vegyianyagokon
található veszély jeleket.

A vegyi anyagokkal végzett munka
megkezdése el tt mindig tanulmányozni kell
a biztonsági adatlapot. A dolgozókat meg kell
ismertetni az általuk használt anyagok
kockázatával és azok elkerülésének módjával.

5.

Egy dolgozó
véd felszerelésben megjelenik
és magával hoz egy vegyszert
tartalmazó edényt. Anyagot
akar áttölteni és keres egy üres
üveget. Megfog egy üdít s
üveget nézegeti (kép
kimerevedik nagy piros X
áthúzva). Üveget eldobja a
hulladék gy jt be majd
felvesz egy szabályosan
felcímkézett láthatóan
vegyszer tárolására alkalmas
edényt és megkezdi az
áttöltést.

A vegyi anyagokat eredeti csomagolásukban
vagy áttöltés után csak sértetlen az arra acélra
rendszeresített a vegyi anyagnak teljes
mértékben ellenálló edényzetben lehet tárolni
és használni Tilos élelmiszer vagy ital
tárolására szolgáló edényeket használni!

A dolgozó bejön keres valamit
a vegyszerek között de a
címke sérült nem látszik a
biztonsági jel rajta. Elmegy
hoz egy cimkét és kicseréli a
dobozon.

A vegyszeres edényeken található
információk, jelek mindig jól olvashatóak
legyenek. A címke sérülése
olvashatatlanná válása esetén azt pótolni
kell

.
6.

7.

Szabványos jelek és jelentésük
bemutatása

A veszélyeket nemzetközileg egységesített
piktogramokkal jelzik a csomagoláson.
Fontos hogy tisztában legyen ezek
jelentésével.

szabványos jelölések

A kisfilm az alábbi linken érhet el:
http://munkavedelem.gumiiparibiztonsag.hu/videok
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Balesetek gyökerének
megkeresése

•

Legtöbb baleset több különböz ok egybeesése esetén következikbe

•

Számos balesetvizsgálat nem tárja fel a valódi vagy az összes kiváltó

okot
•

Sok balesetet vizsgálnak szisztematikus módszer nélkül.

•

Néha csak az a baleseti vizsgálat célja, hogy megtalálják ki volt a hibás

( konklúzió a baleset a sérült nem megfelel viselkedése miatt
következett be…)
•

De ahhoz, hogy valóban megakadályozzuk a baleset újbóli

el fordulását, minden okot fel kell tárni, mert csak így lehet a lehet
legnagyobb mértékben kiküszöbölni a kockázatot
•

Ez az egyetlen módja annak, hogy egyszer elérjük a "nulla baleseti" célt

1. A módszer alkalmas
Minden olyan baleseti helyzet kivizsgálásra
Kvázi balesetekre
ami munkaid kieséssel jártak
És súlyos, maradandó sérüléseket okozó helyzetekre is.
Mindig figyelembe kell venni a baleset okainak elemzésekor:
A gép
A munka módszerek a munka szervezettsége
Az anyag

A személy
A környezet / környez terület

Együttes hatásait

5 miért módszer
3. A baleset kiváltó okainak kivizsgálásához a

Miért hatékony a módszer ?
Példa:
Miért történt a hiba? M szaki meghibásodás
Miért történt a m szaki meghibásodás? Nem vették észre.
Miért nem vették észre? Nincs rutinellen rzés.
Miért nincs rutinellen rzés? Nem terveztek ilyet.
Miért nem tervezték? Nem volt meghatározva kinek a dolga ez.
Miért nem volt meghatározva………….? .....................
Miért ……………..? ........................

1. Példa

Calender baleset
Balesetvizsgálat

1. Példa
Kalander baleset
A baleset bekövetkezése:
A dolgozó szabálytalanul a forgó
feszít hengerek közé lépett azért,
hogy a beakadt anyagot megigazítsa
anélkül hogy a gépet le keljen állítni.

Baleset
helye
kísér szövet

Baleset helye
Gumizott
szövet Mozgás irány

Baleset vizsgálat
"5 miért módszer"
 Miért szorult be a dolgozó lába a hengerek közé?
(1) A munkavállaló bemászott a feszít görg k közé
(2) A gép nem állt meg
 (1.1) Miért mászott be a munkavállaló feszít görg k közé?
A futószövet elszakadt, a felpréselt szövet ezért összeragadta
munkavállaló az összeragadt részt szét akarta választani
kézzel úgy hogy
a gép még forgott, azért hogy elkerülje a
termelés megszakítását.
 Miért szakadt el a futószövet?
Két futószövetet ragasztottak össze és a ragasztás elengedett
 Miért ragasztották össze a két szövetet?
A futószövetek szélessége meg kell hogy egyezzen a felpréselt
szövet szélességével különböz felpréselt szövethez különböz
futószövetet kell használni módszer / anyag

Baleset vizsgálat
"5 miért módszer"
 (1.2) Miért nem állította le a munkatárs a gépsort?
A dolgozó megszegte a szabályokat, és belépett a veszélyes térbe

a gép m ködése közben  Személy
 Miért szegte meg az utasítást a dolgozó?
•

Túlbecsülte a képességeit és abban bízott hogy még miel tt a
sz kül réshez érne eltudja hárítani a hibát

•

A dolgozók tudják, hogy ha leállítják a kalandert azt nehéz újra
indítani sok a kies id és selejt keletkezik

•

A kockázatot alábecsülték.

•

A biztonsági el írások megsértésével járó munkavégzést elt rték a
közvetlen irányítók.  Személy, szervezet

Baleset vizsgálat
"5 Miért módszer"
 Miért nem állt le a kalander, amikor a dolgozó testrésze
veszélyesen közel került a sz kül réshez?
Hiányzó biztonsági berendezések!  gépek
 Miért hiányoznak a biztonsági berendezések?
el a

A gépet megfelel módon helyezték üzembe nem végezték
kockázat értékelést! 
módszerek / szervezet

 Miért helyezték üzembe a gépet megfelel kockázatértékelés
nélkül?
A meglév szabályozást nem haltották végre következetesen
 módszerek /

szervezet

1. példa
Megállapítások
1. Gép
Hiányzó biztonsági eszközök (optikai rács a hengerpár körül)
2. Módszer / Szervezet
Az üzembe helyezési eljárási folyamat nem m ködik
Nincs szankcionáva az utasítások be nemtartása
3. Anyag
A futószövetek egymáshoz rögzítése nem megfelel
4. Személy
A dolgozó szabálytalan munkavégzése
A kockázat alulértékelése
Nem volt elég id a beavatkozás elvégzésére
5. Környezet / Környezet - Nincs ok

1. példa
Eredmények
A munkavállaló szabályellenes magatartása balesetet okozott.

A munkavállalónak túl rövid ideje volt a helyes döntés
meghozatalára, annak érdekében hogy a hibát meg tudja
szüntetni.
Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tett intézkedések:
Megfelel módszer futók egymáshoz rögzítésére (csak összevarrni
lehet ipari varrógéppel).
A veszélyes terület védelme, (optikai fényfüggöny a terület körül)
Az új gépek biztonsági felülvizsgálata a gép üzembe helyezése el tt

Balest vizsgálat esetén
megvizsgálandó körülmények - példák
1. Gép
M szaki hiba
Nem megfelel karbantartás
Nem megfelel vészberendezések
Vezérl irányító egységek
Ergonómikus elrendezés
2. Módszerek / szervezet
Nem egyértelm utasítások
A koordináció hiánya
Gyakran változó munkakörülmények
Feszített munkatempó
Nem megfelel folyamattervezés
Munka veszélyes területeken
Túlterhelés
3. Anyag
Veszélyes anyagok jelenléte
Magas nyomáson tárolt gázok/g zök
Éles szélek
Fenn áll az alapanyag károsodásának
veszélye
Égés veszély

4. Személy
Rendellenes viselkedés
Biztonsági el írások megszegése
Véd eszközök hiánya
Alkalmazott segédeszközök hiánya
Túl nagy a munkateher
Nem megfel képzés
Betegség
5. Környezet
Fény, zaj, h mérséklet
Rendezetlenség, takarítás
Nem megfelel elrendezés
Talajviszonyok
Helyhiány

A munkahelyeken
alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzések

A munkáltató köteles a munkahelyekre biztonsági
jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a
munkakörülmények változásaiból adódóan, vagy
elhasználódásuk esetén cserélni.

A biztonsági jelzések lehet vé teszik, hogy a munkát
végz k és a munkavégzés hatókörében tartózkodók
id ben felismerhessék a veszélyforrásokat,
kockázatokat.

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen
alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzéseket az alábbi kategóriákba sorolta:
-tiltó jelek (piros)
-figyelmeztet jelek (sárga)
-rendelkez jelek (kék)
-els segély vagy menekülési jelek (zöld)
-t zvédelmi tájékoztató jelek (piros)

Tiltó jelek
Biztonsági szín: vörös
Alak: kör
Fekete képjel (piktogram) fehér alapon,
vörös szegély és vörös átlós vonal.
A vörös szín a jel felületének
legalább 35%-át teszi ki.
A tiltó táblák segítségével olyan hasznos információkhoz jutunk, olyan adatokat
olvashatunk le ezekr l a táblákról, amelyek nem csupán a testi épségünket
hivatottak óvni, de sok esetben az életünket is.

Jelentés: Tiltás, Veszély

Dohányozni tilos

Ilyen szabványos tiltó táblával, illetve
piktogrammal szembet n módon kell
megjelölni az érintett helyeket, ahol tilos a
dohányzás

Ahol t zvédelmi szempontból tilos a
dohányzás. Pl:éghet anyagok t z és
robbanásveszélyes vegyi anyagok
vannak a közelben

T ZVÉDELMű

Egészségvédelmi szempontból :
 a dohányzásra kijelölt helyeket, és a

 dohányzást tiltó helyeket ilyen jelzéssel kell ellátni

EGÉSZSÉGVÉDELMű

Nyílt láng használata tilos
Ahol t zvédelmi szempontból tilos nyílt lángot használni.
o A közelben könnyen lángot fogó
éghet anyagok vannak (fa,
papír, m anyag, gumi stb.)
o Vagy t z és robbanásveszélyes
vegyi anyagok,
(oldószerek,gázok stb.)
A helyet táblával, illetve
piktogrammal szembet n módon
kell megjelölni.

Idegeneknek belépni tilos
A tiltó tábla jelzi, hogy veszélyes terepen járunk.
Ez a terep lehet :
o építkezés,
o gyártelep,
o raktár,
o üzem vagy egy olyan
o magán terület,
o Vagy bármely más ok ami miatt
nem szabad belépni.
Veszélyek:
o Vegyi anyagok
o Elektromos áram
o Veszélyes gépek, technológia
o Helyismeret hiánya…

Nem ivóvíz
Ha a víz olyan mennyiségben
vagy koncentrációban tartalmaz
él és élettelen anyagokat,
amely az emberi egészségre
veszélyt jelenthet, a vizet nem
lehet ivóvíznek min síteni.

Az ilyen jelzéssel ellátott
csapokból tilos vizet inni.
Alapvet követelmény még az ivóvízzel szemben, hogy feleljen
meg a fogyasztók esztétikai igényeinek, és biztosítsa az emberi
élethez szükséges mikro- és makro elemek felvételét és a só
utánpótlást.

Gyalogosok számára tilos az átjárás
Olyan helyre kerül kihelyezésre
a tiltó tábla, ahol a gyalogosok
biztonsága veszélybe kerülne
amennyiben bemennek erre a
területre.
Például:
•
•
•

automata járm vek közlekedése
automata gépek munkavégzése
gyalogosok közlekedésére nincs
hely

Szívritmus szabályozóval belépni tilos
Olyan helyre kerül kihelyezésre a
tiltó tábla, ahol bizonyos gépek,
elektromos berendezések
elektromágneses zavart
problémát okozhatnak.
A keletkez mágneses mez :
implantátumok,
szívritmusszabályzó m ködésében
zavart okozhatnak.

Implantátumokkal rendelkez személyek nem
kezelhetnek pl: ellenállás-hegeszt gépet, vagy az
ilyen képjellel ellátott berendezéseket

Szállítóeszközzel behajtani tilos
Ahol a szállítóeszköz a behajtásával veszélyes helyzetet
idéz el , vagy a behajtás a szállítóeszköz számára
veszélyes lehet.
Például:
o Ahol robbanás veszélye áll fenn,
villamos, és bels égés motoros
targoncával behajtani tilos.
o Sz k helyek esetén, vagy
o Egyéb okból a behajtó járm
veszélyezteti a bent
tartózkodókat

Figyelmeztet jelek
Biztonsági szín: sárga vagy borostyánsárga
Alak: háromszög
Fekete képjel (piktogram) sárga alapon, fekete
szegély. A sárga szín a jel felületének legalább
50%-át teszi ki.
Jelentése: „figyelmeztetés, figyelem, vigyázat”

E
Üzemekben olyan veszélyes helyen
találkozhatunk a táblával ahol a talajon
•

•

•
•

Folyékony anyagok lehetnek
(technológiából ered víz,
lecsapódó g z, kifolyt olaj, egyéb
csúszós folyadék)
Kiszóródott porok (pl:talkum,
gumipor), golyó szer szemcsés
anyagok, granulátumok (fémforgács,
m anyag szemcse…)
Szabadban jeges közlekedési utak
Takarítás utáni felmosott vizes
felületek

Baleset megel zése:
• A kifolyt, vagy kiszóródott anyagok feltakarítása
• Terület elkerítése
• Alternatív közlekedési út kijelölése
• Az itt látható figyelmeztet jelzés alkalmazása
• Csúszásmentesített járótalpú lábbeli használata

Forró felület veszélye
Üzemekben olyan veszélyes helyen
találkozhatunk a figyelmeztetet
táblával ahol égési sérülést
szenvedhetünk.
Gumigyártás során ilyen forró felülettel több
helyen találkozhatunk:
•

présgépeken, fröccsönt gépeken
• présszerszámokon,
• vulkanizáló autoklávokon,
• présszerszám el f t in,
• extrudereknél, hengerszéken
• f t ,temperáló egységeken

Baleset megel zése:
• Az ilyen felületek érintése egyéni véd eszközzel (h álló
véd keszty vel) érinthetjük.
• Figyelmeztethet a kicsapódó, vagy kifúvódó g zre, vagy
• Forró folyadékra (víz, olaj, hidraulika olaj)

Robbanás veszélyes légkör
A tábla jelentése VIGYÁZZ
robbanásveszélyes légkör.
Ez ott alakulhat ki, ahol gyúlékony gáz,
köd, pára vagy por keveredik
leveg vel.
Ilyen légkör el fordulhat a gumigyártás
területén is.
A robbanásveszélyes
területekre vonatkozó
munkáltatói intézkedések
betartása szigorúan kötelez

Robbanásveszélyes munkahelyekre egyéb a biztonságos munkavégzést
szabályozó kiegészít utasításokat, feltételeket határoz meg a munkáltató Pl:

•

A helyiségben csak antisztatikus ruhában lehet dolgozni (szikrázás mentes)

•

Elektromos eszköz nem használható a helyiségben…

•

T zveszélyes tevékenység nem végezhet a jelölt helyen… stb.

Figyelmeztet hogy a táblával jelzett
területen teher emelés, mozgatás
várható és számítani kell az ebb l
adódó veszélyekre.

Súlyos sérülés a függesztett
teher leesésekor, ütközésekor
fordul el

Az Emel gép használatát szabályozó jogszabály /47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet/
megfogalmazása szerint: Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt, valamint a
veszélyeztetett területen emelés és leeresztés közben senki ne tartózkodjon.

Munkagép közlekedés
Üzemekben olyan veszélyes helyen találkozhatunk a
táblával ahol munkagép, vagy targonca hirtelen,
váratlan felbukkanására kell számítani.
Felhívja a figyelmet a
várható veszélyre:
•
•
•
•

ajtók,
átjárók közelében,
épületek sarkainál,
bármely olyan helyen
ahol takarásból
váratlanul bukkanhat
el a targonca.

Rendelkez jelek
Biztonsági szín: kék
Alak: kör
Fehér képjel (piktogram) kék alapon.
A kék szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.
Jelentése: Rendelkezés,
Meghatározott magatartás vagy tevékenység,
egyéni véd felszerelés kötelez .

Hallásvéd használata kötelez
Megvédi a dolgozót a zaj
miatti halláskárosodástól.
Olyan helyen találkozhatunk
a táblával ahol a zajterhelés
értéke meghaladja a 85 dB
(decibel) határértéket.
Az így jelölet munkahelyen
hallásvéd füldugót, vagy
fültokot kell viselni
Legelterjedtebb hallásvéd k :
-egyszerhasználatos füldugó
-pántos füldugó
-fültok

Véd szemüveg használata kötelez
Az oldalvédelemmel ellátott
véd szemüveg védi a szemet a
munkavégzés során kicsapódó, szóródó
szilárd apró anyagoktól, és
folyadékcseppekt l

(pattanó anyagok,por, forgács, vagy
folyékony anyag,)
Gumigyártás során leggyakrabban az alábbi
helyeken kötelez viselni:
-porbemér helyen,
-gumiprofilok tisztítása, zsírtalanítása során
-oldószerek ragasztó anyagok használata

-olajcsere gépekben

Arcvéd használata kötelez
• Az arc és a szem együttes
védelmét szolgálja
• Hasonló anyagoktól véd mint
a véd szemüveg,(pattanó
anyagok,por, forgács, vagy
folyékony anyag, sugárzás
ellen hegesztésnél).
• Nagyobb felületen takar mint
a szemüveg, viszont kevésbé
zárt
Kialakításuk lehet:

• fejkosárra szerelt
• sisakra szerelt
• zárt kivitel (kámzsa, vagy
csuklya kialakítású)

Véd keszty használata kötelez
A keszty védi a kezet az
• éles anyagoktól, a
• dörzsölést l,
• horzsolástól,
• mélyebb sérülésekt l,
• égési, vagy fagyási
sérülésekt l,

• vegyi anyagoktól.
Üzemekben olyan veszélyes
helyen találkozhatunk a táblával
ahol a felsorolt veszélyek
valamelyike el fordul.
Az adott veszélynek ellenálló megfelel védelmi képesség (b rb l, gumi,
m anyag, lánc, vagy szövetb l készült ) véd keszty t kell viselni

Légzésvéd használata kötelez
Üzemekben olyan veszélyes
helyen találkozhatunk a
táblával ahol a leveg b l:

• valamilyen szilárd részecskét
(m anyag-, fém-, fa-, vagy
gumiport) vagy

A veszélyes anyag kisz rése a
leveg b l, megfelel típusú sz r
felszerelésével, kiválasztásával
lehetséges.

• vegyi anyagok g zeit
(permet, gáz, g z),
védelem nélkül
belélegezhetjük.

Munkavédelmi cip használata
kötelez
Munkavédelmi cip védi a
lábat a zúzódástól, lees
nehéz tárgyaktól, a csúszós
felületen való elesést l.

A legtöbb munkahelyen acélbetétes, átszúrás ellen védett biztonságos
talpú, és csúszásmentes véd bakancsot kell használni a lábsérülések
elkerülése érdekében

Els segély vagy menekülési jel
Biztonsági szín: zöld,
Alak: téglalap
Fehér képjel (piktogram) zöld alapon. A zöld szín a jel felületének
legalább 50%-át teszi ki.
Mit jelent? - Merre menekülhetsz, hol találsz ment eszközt.
(vészkijárat, ajtók, menekülési utak, els segély eszközök)

Els segély segítségnyújtó helyek és
eszközök jelölései

Munkahelyi els segélyhely jelölése:

• ment doboz,
• kötszerek, tisztító
• fert tlenít szerek

Vészzuhany

Szemöblít

A dolgozó testére borult veszélyes
anyag gyorsan lemosható
vészzuhannyal.
Ahol a szembe csapódik a folyékony
anyag, vagy a szilárd szemcse
(por,forgács)
jól használható a szemmosó folyadék.

A s rg sségi szem-és vészzuhany hasznos minden olyan üzemben, gyárban, ahol a dolgózók
munkájuk során veszélyes anyagot használnak, illetve azzal érintkeznek.

Els segély segítségnyújtó helyek és
eszközök jelölései

Els segélyhely jelölése
(Ahol orvosi ellátás van)

Betegszállító
hordágy jelölése

Menekülési útirány és eszközök jelölései

Menekülési jel, gyülekezési hely: olyan biztonsági
jel, amely a vészkijárat helyét és irányát, a
gyülekezési helyet vagy valamilyen mentési eszköz
elhelyezését jelzi.
Ezek a jelek mutatják hogy a csarnokot
(helyiséget) merre tudjuk leggyorsabban elhagyni,
hová kell kijutnunk (gyülekezni) vészhelyzet esetén
Pl: t z esetén, robbanás esetén, t zjelzés
(szirénázás) esetén stb.

T zvédelmi tájékoztató jelek
Biztonsági szín: vörös,
Alak: négyzet
Fehér képjel (piktogram) vörös alapon.
A vörös szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.
Jelentés: T zvédelmi berendezés, eszköz, anyag jelölése

T zvédelmi tájékoztató jelek
Az Országos T zvédelmi Szabályzatban meghatározott
magasságba, megvilágított, vagy utánvilágító kivitelben kell a
kihelyezett t zvédelmi eszközöket megjelölni (t zoltó készülék,
t zcsap, beépített t zoltó berendezést, t zjelz kézi jelzésadókat,
egyéb eszközök).

Kihelyezett
t zoltó készülék
helyének jelölése

T zbejelent
telefon

T zvédelmi tájékoztató jelek

T z kézi Jelzésadók jelölései

T zoltó létra
jelölése

Tüzivíz töml
(t zcsap)
jelölése

A munkahelyen alkalmazandó
biztonsági és egészségvédelmi jelzésekr l

Mindannyiunk érdeke:
A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a
munkavállaló a biztonsági jelzések jelentését, és

a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói
kötelezettségeket elsajátítsa, és a foglalkoztatás
teljes id tartama alatt ismerje.

A munkavállalónak a biztonsági jelzéseket
figyelembe kell vennie.

Köszönöm a figyelmet!

