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הוראות בטיחות – דיגלול

בהוראות אלו: "דיגלול" = עבודות לתליית דגלים, קישוטים וכרזות ברחבי העיר.
הרמה  במות  עגורנים,  בגובה,  לעבודה  הבטיחות  מהוראות  לגרוע  באות  אינן  אילו  הוראות   .1 

ועבודה בדרכים ויש לעיין בהן תחילה.  

עבודות דיגלול לא יבוצעו במזג אויר סוער, גשום או בחשיכה.  .2

יש לוודא שהסל יהיה רחוק 3.25 מטר לפחות מעצמים ומקווי חשמל עיליים במתח עד 33,000   .3 
וולט, ו- 5 מטר לפחות מקווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט.  

אין להתיר לאף אדם לנוע או לעמוד מתחת לסל ולאורך תנועת הצידוד שלו.  .4

לפני ביצוע עבודה כלשהי, יש להעמיד את המנוף על משטח יציב על גבי המייצבים ולאזן את   .5 
הרכב.  

סל ההרמה לא יועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח, קרי מספר העובדים מכסימלי הרשאים   .6 
לעלות עליו ומשקל הציוד כפי שנקבע לו.  

אין להשתמש בסל ההרמה להרמת/להורדת מטענים או כמנוף.  .7

המנוף עם סל ההרמה לא יוסע ולא יוזז כל עוד שוהה אדם בתוך הסל.  .8

סל ההרמה לא יופעל מהקרקע כל עוד בני אדם נמצאים בתוכו. הפעלת סל ההרמה מותרת   .9 
מקופסת הפיקוד הצמודה לו, למעט במקרה חירום בו ניתן להפעיל את הסל מקופסת הפיקוד    

אשר על הקרקע.  

על העבודה המבוצעת באמצעות הסל ישגיח אדם נוסף אשר יעמוד על הקרקע. אדם זה יהיה   .10 
אף הוא חייב להיות מורשה להפעיל את המנוף.  

יש לסגור היטב את שער הכניסה לסל ההרמה טרם הפעלתו.  .11

על כל עובד בסל ההרמה להירתם אל נקודת עיגון בסל באמצעות מערכת מניעת נפילה.  .12

13. אין להשליך חפצים או כלים מן הסל כלפי מטה או מלמטה כלפי מעלה.

אסור לצאת מתחומי משטח העבודה של סל ההרמה כדי לבצע את העבודה. הקפד להצמיד   .14 
היטב את שתי רגליך לרצפת הסל.  

לעולם אין להשתמש בסולם או באמצעי הגבהה אחר על גבי הסל, כדי להגיע למקום גבוה   .15 
יותר.  

יש להקפיד לקשור ולעגן את הדגלים והקישוטים היטב שלא ייפל.  .16


