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Perde kalıp ekibinde görev yapan tüm personelin baret, çelik tabanlı ve çelik burunlu emniiyet ayakkabısı,
paraşüt tipi emniyet kemeri, eldiven ve reflektörlü yelek giymesi zorunludur.
Çalışma yapılacak katın dış cephe açıklıklarına demir korkuluklar yapılmamışsa çalışma başlatılmayacak ve
iş güvenliği biriminden konu ile ilgili yardım istenecektir.
Kalıpların kulevinçlerle taşınması sırasında sadece işaretçi-sapancı eğitimi almış personel yönlendirme
yapacaktır.
İşaretçi ve sapancılar sadece vinçle iletişim kuracaklar hem kalıp kurulumu yapıp hemde işaret
vermeyecektir.
İşaretçi ve sapancılar kalıp kaldırma aparatlarını, halatları ve sapanları günlük göz kontrolünden geçirecek,
tehlikeli bir durum tespit etmesi halinde derhal ilk amirine haber verecektir. Uygunsuzluğun giderilmemesi
durumunda Eroğlu SEÇ birimine konu hakkında bilgi verecektir.
Kalıp kaldırma aparatlarının perde kalıplara bağlandığı noktanın kurumuş beton artığı ile kapanıp
kapanmadığı kontrol edilecek, yuva tamamen temizlenmeden aparatlar bağlanmayacaktır.
Perde kalıplar kulevinçle kaldırıldığı anda işaretçiler düdük yardımıyla o bölgede bulunan personeli
uyaracaklar ve kalıp altında kimse bulunmayacaktır.
Perde kalıplar kurulurken alt kısmına bağlanmış klavuz ipler vasıtasıyla yönlendirilecek ve kurulacaktır.
Kalıp kaldırma aparatları sökülürken işaretçi kalıba tırmanmayacak ve el merdiveni kullanacaktır.
Montaj sırasında payandaların pimleri kontrol edilecek pimler tamamlanmamış ise beton dökümü
yapılmayacaktır.
Perde kalıpların beton dökme platformları projelerine göre yapılacaktır. Aksi halde beton dökümüne izin
verilmeyecektir.
Perde kalıpların beton dökme platformlarında kalaslar ve korkuluklar konsollara sabitlenecektir.
Hiçbir kalıp malzemesi (ayna, doka, demir vb. ) sabitlenmemişse dik vaziyette bırakılmayacaktır.
Dış cephelerde perde kalıp aynaları monte edilirken çalışanlar paraşüt tipi emniyet kemerlerini kalıp
payandasından bağlayacaklardır.
Asansör ve merdiven boşlukları çevresine kalıp kurulmadan önce, bu boşluklara güvenli platformlar
yapılmadan çalışılmayacaktır.
Kalıpların manivela ile yerleştirilmesi sırasında kalıp altlarında manivela takılması için bırakılmış yerler
kullanılacaktır. Başka bir noktadan manivela takmak yasaktır.
Rüzgar hızı nedeniyle kalıpların dönmesi halinde kesinlikle kalıp kurulmayacak ve iş durdurulacaktır.
Kullanılan uzatma kabloları ve elektrikli el aletleri renk kodlamasından geçirilmiş olacak, fişsiz, sıyrık,
çıplak kablolar kullanılmayacaktır.
Kalıp sökümü sonrası çıkan kalıplar belirli bir bölgede dik vaziyette ve payandalarına yaslanmış halde
istiflenecektir.
İş bitiminde çalışma alanı temizlenecek ve ekipmanlar toplanacaktır.
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