Pravila, ki rešujejo življenja
Razumi in išči potencialne nevarnosti zadušitve v zaprtih prostorih in v bližini opreme, ki
vsebuje pline ali kriogene tekočine. Bodi pazljiv in opozarjaj druge.
Zavedaj se nevarnosti požara pri delu s kisikom. Nikoli ne odstopaj od predpisanih
postopkov in poskrbi, da je oprema namensko očiščena za delo s kisikom.
Razumi učinke nevarnih snovi na zdravje. Pravilno uporabljaj predpisano varnostno
opremo, vključno z osebno varovalno opremo.
Prepoznaj in upoštevaj nevarnosti zaprtih ali omejenih prostorov.
pripravljen na reševanje.

Bodi ustrezno

Uporabljaj proces izdaje dovoljenj za delo z namenom prepoznavanja nevarnosti in
preprečitve morebitnih nesreč. Če se ne počutiš varno, to izpostavi.
Poskrbi, da se pred začetkom del na opremi, vsa oprema izklopi in odklopi od energetskih
virov. Mehansko onemogoči neželen vklop in to ustrezno označi.
Na električni opremi delaj samo, če si za to usposobljen. Preveri, da je poskrbljeno za
primerne varnostne ukrepe.
Nikoli ne obidi nastavitev varnostne opreme. Upoštevaj njen osnovni namen in
pomembnost, in tudi čas, ki je potreben, da je delo opravljeno varno. Predloge za izboljšave
posreduj na dogovorjen način.
Prepoznaj tveganja, ki jih prinašajo spremembe. Natančno se ravnaj po vseh korakih
procesa izvajanja sprememb.
Razumi, da padec z višine lahko spremeni življenje. Poskrbi, da se oprema pravilno
uporablja in so upoštevani vsi ukrepi za preprečitev padca.
Zagotovi, da se vsak proces dviganja temeljito načrtuje, preveri, nadzoruje in izvede. Ustavi
proces, če je prišlo do kakršnekoli težave ali nepričakovane situacije.
Seznani se z zahtevano Osebno Varovalno Opremo (OVO) za vsako opravilo ali delovno
okolje. Opremo uporabljaj pravilno.
Med vožnjo bodi zbran, spočit in pozoren na prometne razmere. Če nisi, se ustavi in se
spočij.
Prevzemi odgovornost za svoja dejanja, stanja in odločitve. Spregovori, če se ne počutiš
varno.
Za več informacij poglejte EIGA Doc 924 Life Saving Rules

Delajte varno

Povprašajte po varnostnih navodilih in jih preberite.
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