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הוראות בטיחות  -מים
עובד יקר
למען שלומך ובריאותך ,חובתך למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:
 .1נעל נעלי בטיחות בעבודה או מגפי בטיחות בהתאם לצורך.
 .2לבש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים.
 .3השתמש בציוד מגן אישי הדרוש לעבודתך :כפפות ,משקפי מגן ,אזניות ,סינור וכו'.
 .4אם הנך חשוף לשמש ,חבוש כובע מצחייה ,הרכב משקפי שמש ומרח משחת מגן על העור 9
(אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת הנוגעת לחובת שימוש בציוד מגן אישי אחר).
.5

אם הנך עובד בכביש ,אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד זוהר.

 .6בכל עבודה בדרכים יש להציב קונוסים ,תמרורים ,מחסומים ,פנסים מהבהבים בהתאם
לדרישות אגף התנועה בעירייה ומשטרת ישראל .יש לעיין ב"הוראות הבטיחות – עבודה
בדרכים".
 .7טרם צאתך לעבודה ודא שברשותך כל ציוד המגן אישי ,עזרה ראשונה ,כלים הנחוצים לביצוע
העבודה וכשהם במצב תקין ושלם.
.8

אין להניח צנרת מים בסמוך לציוד חשמלי או מוליכי חשמל.

 .9בהתאם לחוק החשמל ,חלה חובה לוודא קיומם של גשרים מתכתיים מהודקים היטב לפני כל
פירוק של חלקי צנרת מים מתכתית ,שיבטיחו רציפות חשמלית של הצנרת בכל עת.
מדי מים ומיכלים לאגירת מים המותקנים בצנרת מתכתית יגושרו בקביעות ע"י גשרים מתכתיים
למניעת התחשמלות.
 .10מדי מים יפורקו/יותקנו בעזרת כלי עבודה מתאימים בלבד .יש להקפיד על התאמת מפתח
הצינורות לקוטר הצינור ועל הידוק המפתח למניעת החלקתו.
 .11מדי מים יערמו בצורה מסודרת שתימנע נפילתם תוך פגיעה באחרים.
 .12צנרת מים תונח במקום שלא תהווה מכשול לציבור ו/או לעובדים ויינקטו אמצעים למניעת
הידרדרותה .יש לוודא שכל כלי העבודה והחומרים לא יפריעו לעוברים ושבים.
 .13הטיפול במתקני חשמל יעשה אך ורק ע"י חשמלאי שהוסמך לכך.
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 .14בכל מקרה של עבודות תיקון ותחזוקה בציוד או מתקן חשמלי יש לנתקו תחילה ממקור
האנרגיה ,לוודא את הניתוק ,לנעול את המפסק ע"י התקן נעילה אמין אשר יהיה בשליטת
מבצע העבודה ולסמן זאת בשלט אזהרה מתאים "אין להפעיל – המכונה בטיפול" או "אסור
לחבר".
 .15בעת פעולת גנראטור חלה חובה להרכיב אוזניות מגן.
 .16חובה להקפיד על כל הוראות ההתקנה ,ההפעלה והתחזוקה של יצרן הגנרטור.
 .17לפני הטיפול במערכות מזרקה חובה לנתק את כל מקורות האנרגיה לבריכה.
 .18כניסה לתוך בריכות ,כוכים ,תאי בקורת תיעשה בהתאם "להוראות הבטיחות – עבודה במקום
מוקף".
 .19פתיחת מכסי תאי בקורת תיעשה ע"י כלי עבודה או ידית שיועדו לכך .בתום העבודה חובה
להחזיר את כל מכסי תאי הביקורת למקומם.
 .20בעת עבודה בקרבת מתקני כלורינציה יש להקפיד על "הוראות בטיחות – עבודה עם סודיום
היפו-כלוריט".
 .21הקפד על היגיינה אישית :שטוף את ידיך לאחר סיום העבודה ,ביציאה משירותים ולפני כל
אכילה.

