İSG KONUŞMASI
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN
KULLANIMI
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Şantiyelerde görev yapan tüm personel ve ziyaretçilerin baret, güvenlik ayakkabısı ve reflektörlü yelek
giymesi zorunludur.
Kişisel Koruyucu ekipmanların orjinalliğini asla bozmayınız.
Kişisel Koruyucu Ekipmanlarınızın CE Belgeli olmasına dikkat ediniz.
Çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmayan personelin para cezası veya işten
çıkartılma cezası alacağını unutmayınız.
Hasarlı ve eskiyen Kişisel koruyucularınızı yenisi ile değiştiriniz.
Baretinizi her gün çatlak ve ezilmelerini kontrol ediniz.
Baretinizi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayınız.
Baretinizi solvent ve benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Temizlik için su ve sabun kullanınız.
Baret siperi öne gelecek şekilde takınız.
Baretinizi delerek pencere açmayınız.
Baretlerinizi şapka, bere v.s. üzerine giymeyiniz.
Baretinizin içindeki ayar bantlarını kullanarak, kafaya teması önleyiniz.
Baretinizi düşme, çarpma v.b. etkilere karşı kafanıza sabitlemek için, çene bağlarını mutlaka kullanınız ve
bağlayınız.
Baretinizi periyodik olarak (en azından ayda bir) temizleyiniz.
Baretinizi temizlemek için 5 - 10 dakika sabunlu ılık suda tutunuz ve daha sonra temiz suyla durulayınız.
Toz, duman, gözü tahriş edebilecek buhar veya göze sıçradığında zarar verebilecek sıvıların bulunduğu
yerlerde mutlaka Koruyucu Gözlük kullanınız.
Sürekli veya kısmi gürültülü çalışma ortamlarında Koruyucu Kulaklık kullanınız.
2 metre'nin üzerinde çalışma yapılan her işte mutlaka bel destekli Paraşüt tipi Emniyet Kemeri kullanınız.
Gerektiği zamanlarda veya amirinizin gerekli gördüğü zamanlarda, özellikle kıymık, keskin kenarları
olan malzemelerle çalışırken veya cildinize zarar verebilecek kimyasal maddelerle çalışırken işe uygun
Koruyucu Eldiven kullanınız.
Yapacağınız işe uygun eldiveni seçiniz.
Elinize uygun numarada eldiven kullanınız.
Eldiveninizi takmadan önce yüzük, saat gibi eldiveni delebilecek eşyaları çıkartınız.
İşe başlamadan önce mutlaka iş güvenliği ayakkabınızı giyiniz.
Kullanmadan önce, koruyucu ayakkabıların sağlamlığından, delik, yıpranmış, v.b olmadığından emin
olunuz.
Kimyasallarla çalıştıktan sonra, ayakkabınızı çıkartmadan önce bol suyla yıkayın ve kimyasal
kalıntılarından temizleyiniz.
Ayağınıza uyan ayakkabı kullanınız.
Çalışma sahasında kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili uyarı levhalarına kesinlikle uyunuz.
Hareketli makina aksamlarının kapma riskine karşı sarkık ve çok bol elbise giymeyiniz.
Uzun saçlarınız varsa mutlaka toplayınız veya bone ile kapatınız.
Kişisel Koruyucu malzemelerinizi ödünç vermeyiniz, ödünç
almayınız.
Tüm bu kurallar sizin iş ve can güvenliğinizi sağlamak için düzenlenmiştir. Her türlü çalışma şartlarında
durum ne olursa olsun bu kurallara mutlak suretle uyunuz.

