1. Yetki, bilgi ve görev dışı iş yapılmamalı, başka çalışanların iş ve görevlerine müdahale edilmemelidir.
2. İş güvenliği ile ilgili verilen baret, reflektif yelek, çelik burunlu ayakkabı, yanmaz eldiven, koruyucu
gözlük gibi malzemeler işin gereğine göre mutlaka kullanılmalıdır.
3. Spiral makinesini görevliden başkası kullanmamalıdır. İş bitiminde makinenin fişi çekilmelidir.
4. Çelik halatlar temiz bir yüzeyde kesilmelidir.
5. Kesilen halat parçaları gelişi-güzel atılmamalı, muntazam istiflenmelidir.
6. Kök bölgesinde halatların çimento su karışımı enjeksiyon ile iyice bağlanabilmesi için ayırıcı ve
birleştiriciler kullanılarak ankraj demeti haline getirilmelidir.
7. Halat hazırlığında kullanılan epoxy işlemi sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
8. Epoksinin cilde temas etmesi durumunda temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.
9. Pimaşlar için kullanılan zift ısıtma işleri mutlaka bir kişinin gözetimi altında yapılmalıdır.
10.Zift ısıtma sıcaklığının parlama noktasına ulaşmasına izin verilmemelidir.
11.Isıtma işlemi sırasında kullanılan tüpün üzerinde geri tepme emniyet valfi olmalıdır.
12.Propan tüpü zift ısıtma işlemi alanından en az 5 metre uzakta bulundurulmalı ve boş tüpler derhal
boş tüp depo alanına koyulmalıdır.
13.Propan gaz çıkış vanası kapatıldıktan sonra zift tenekesi ateşe dayanıklı eldiven ile ilgili yere
taşınmalı ve bu işlemi yapan personel iş gözlüğü kullanmalıdır.
14.Zift tenekeleri, atık halatlar gelişigüzel sahaya atılmamalıdır. Atık alanlarına götürülmelidir.
15.Ağır yükleri tek kişi kaldırmamalıdır.
16.Yangın Söndürme Cihazı zift ısıtılan yerin 3m mesafesi içinde bulundurulmalı; her vardiya başlangıcı
ve bitiminde basınç saati kontrol edilmelidir. Basıncın yetersiz olması durumunda YSC derhal yenisi
ile değiştirilmelidir.
17.Tüm çalışanlar kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye sokmamak için bu
kurallara uymalıdır.
Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile
ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya
sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.
Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine
müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine
ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.
TEBLİĞ EDEN
(SEÇ Birimi)

TEBELLÜĞ EDEN

