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הוראות בטיחות – מוסך
עובד נכבד,

למען שלומך ובריאותך, חובתך למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:
1.  נעל נעלי בטיחות בעבודה.

2.  לבש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים.
3.  השתמש בציוד מגן אישי הדרוש לעבודתך: כפפות, משקפי מגן, אזניות, מסיכה וכו'.

4.  אין לרתך, לעשן או להביא לחום בקרבת מיכלי דלק, שמנים.
5.  אין לעשן באזור המוסך ובפרט בעת תדלוק, טעינת מצברים או ליד שמנים.

6.  יש לוודא אמצעים לכיבוי אש בהתאם לדרישות שירותי הכבאות.
 7.  בעת שימוש בחומרים כימיים למיניהם יש לסמן החומרים בשימוש, להכיר את תכונות החומר 

ולנהוג עפ"י גיליונות המידע וההוראות לשימוש ואחסנה של היצרן.  
8.  בורות לטיפול יהיו מכוסים בסבכות או שיוצב שלט אזהרה מפני בור פתוח.

עליית כלי רכב על הבור או ירידה ממנו צריכה להיעשות ע"י עובד מכוון.  .9
10.  יש להניח טריזי עץ למניעת תזוזה של הרכב.
11.  הירידה לבור תיעשה במדרגות בקצה הבור.

12. הורקת דלקים לתוך בור טיפולים אסורה.
 13.  הקפד על ניקיון וסדר במוסך. יש לנקות שמנים מיד עם היווצרותם. שמן משומש יש לפנות 

למתקן איסוף מתאים.  
14.  חובה לדאוג לאיוורור נאות בחדר טעינת מצברים.

15. מנורות חשמל ידניות מיטלטלות תוזנה ממתח שלא יעלה על 24 וולט. 
 16.  מדחסים, מתקני הרמה ואביזרי הרמה ייבדקו ע"י בודק מוסמך בהתאם "להוראות הבטיחות 

– בדיקות ציוד תקופתיות".  
17.  הפעלת מכונות וכלי הרמה תיעשה ע"י מי שמונה להפעילן כחוק בלבד.

18. הפעלת כלי תעבורה לרבות מנופים תיעשה ע"י מי שהוסמך לכך עפ"י חוק.
19.  עובד ירים כלי רכב באמצעות כלי הרמה תקני שנבדק ע"י בודק מוסמך בלבד.

20.  יש להציב סדי עצירה למניעת נפילת רכבים המורמים על גבי מתקני הרמה.
21.  חלק מוגבה או מורם יש לתמוך באמצעות שני כנים קבועים וחזקים לפחות.

22.  בשכיבה מתחת לרכב יש להשתמש במשקפי מגן.
23.  לפני הנעת או הרמת כלי הרכב יש לבדוק אם אין עובד תחתיו או בקרבתו.

24.  אסור בהחלט להזיז כלי רכב ללא בלמים.
 25.  אין להשתמש בלחץ אויר על כל התקניו לשם עבודות ניקיון, אלא בסמרטוט, נוזלי ניקוי ו/או 

שואב אבק תוך שימוש בציוד מגן אישי לרבות משקפי מגן מתאימים.  
26.  מנהל המוסך ידאג לתקינות ובדיקת הרכבים עפ"י הוראות היצרן והוראות כל דין.
הקפד על היגיינה אישית: שטוף את ידיך לאחר סיום העבודה, יציאה משירותים   .27

ולפני כל אכילה.  


