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Μηχανήματα σε
κίνηση –
Τραυματισμός
οδηγού και
εργαζομένων

Χρησιμοποιείται για σκοπούς
τους οποίους δεν είναι
προορισμένο. Άπειροι
χειριστές που δεν είναι
εξοικειωμένοι με την
λειτουργία περονοφόρου και
των εξαρτημάτων του.
Μπορεί να ανατραπεί
τραυματίζοντας τον οδηγό,
συντριβή με εργαζόμενους ή
επισκέπτες.

Μετακίνηση Φορτίου

Το φορτίο στους περόνες
μπορεί να είναι πολύ υψηλό
προκαλώντας ανατροπή του
περονοφόρου. Το ίδιο το
Φορτίο μπορεί να εκτοπιστεί
πάνω σε άλλες παλέτες ή
εργαζόμενους

Πυρκαγιά

Έκρηξη φιάλης υγραερίου.
Μάνικα που δεν έχει συνδεθεί
σωστά. Εγκαύματα,
ακρωτηριασμοί και κοψίματα
από φιάλη αερίου.
Ενοχλητικοί καπνοί
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M19

Τα περονοφόρα να λειτουργούνται μόνο από
αδειούχους χειριστές. Να γνωρίζεται τους
περιορισμούς του περονοφόρου οχήματος πριν
την έναρξη εργασιών. Το περονοφόρο να
χρησιμοποιείται μόνο για την εκτέλεση
εργασιών που έχουν εγκριθεί από τον
κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι τα φορτία είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων του
περονοφόρου. Το περονοφόρο δεν πρέπει να
λειτουργείται σε κλίση. Όταν δεν είναι σε χρήση
αφαιρείται τα κλειδιά και εφαρμόστε το
χειρόφρενο, επίσης βεβαιωθείτε ότι είναι
σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια. Μην
αφήνετε το περονοφόρο σε λειτουργία κατά τη
φόρτωση ή χωρίς επίβλεψη ενώ οι περόνες
είναι ανεβασμένες. Ο χειριστής να γνωρίζει
καλά τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που
υπάρχει στο χώρο εργασίας. Το περονοφόρο
πρέπει να οδηγείται αργά με χρήση της ζώνης
ασφαλείας. Ο Χειριστής να γνωρίζει τις θέσεις
των κουτιών πρώτων βοηθειών και την
διαδικασία αναφοράς περιστατικού.

M11

M12

Βεβαιωθείτε ότι οι περόνες είναι πάντοτε σε
χαμηλή θέση όταν είστε σε κίνηση. Βεβαιωθείτε
ότι οι περόνες είναι στεγνοί και δεν γλιστράνε
από την βροχή. Ο χειριστής να οδηγεί με το
φορτίο να γέρνει πάνω στο ιστό. Το
περονοφόρο πρέπει να είναι σταθερό κατά την
ανύψωση φορτίου. Το φορτίο πρέπει να γέρνει.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι σταθερό πριν
την ανύψωση. Όταν είναι στο σωστό ύψος, το
φορτίο πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια. Ο
χειριστής πρέπει να κοιτάξει προς τα πίσω
προτού υποχωρήσει και να βεβαιωθεί ότι οι
περόνες δεν θα πιαστούν στο φορτίο.

L6

H21

Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη λειτουργία
περονοφόρου. Ολοκληρώστε την λίστα ελέγχου
προ-εκκίνησης πριν από τη χρήση.
Απενεργοποιήστε την φιάλη αερίου, όταν δεν
είναι σε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα εξαρτήματα
είναι κατάλληλα για την φιάλη αερίου και
ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Εξαλείψτε όλες τις
πηγές ανάφλεξης κατά τον χειρισμό.

M14
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Υψηλά επίπεδα
Θορύβου

Απώλεια ακοής

Ολισθηρό Δάπεδο

Γλιστρώντας, πτώση πάνω
σε πάγκο, αιχμηρές γωνίες ή
λεπίδα

M9

Βεβαιωθείτε για την σωστή συντήρηση και
καταγραφή επισκευών. Να φοράτε
προστατευτικές ωτοασπίδες κατά τη χρήση του
εξοπλισμού

L2

M12

Η υπηρεσία καθαριότητας να βεβαιωθεί ότι το
δάπεδο εργασίας είναι καθαρό από μπάζα και
υγρά ή λαδερά υλικά. Φοράτε κατάλληλα
υποδήματα.

L6

JGA Concreting

JGA Concreting

Προσωπικά προσόντα και η εμπειρία που
απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία:

Ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για να
ολοκληρωθεί η εργασία αυτή:

Μηχανολογικές λεπτομέρειες / πιστοποιητικά /
εγκρίσεις εργασίας:

Άδεια Οδήγησης

Άδεια Ανυψωτικού Περονοφόρου Οχήματος (Φορκλίφτ)

Δεν ισχύει
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AS 4360 Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνου
Η πιθανότητα ενός γεγονότος και οι συνέπειες εάν λάβει χώρα το συμβάν, καθορίστε το επίπεδο του κινδύνου σε κάθε περίπτωση.
Συνέπεια
Ασήμαντη
Ελαφρύς
Τραυματισμός

Ελάχιστη
Ουσιώδες
Τραυματισμός

Μέτρια
Σοβαρός
Τραυματισμός

Σημαντική
Θάνατος

Καταστροφική
Πολλαπλοί
Θάνατοι

Σχεδόν Βέβαιο

M8

H16

H18

H21

H25

Πιθανό

M7

M10

H17

H20

H24

Δυνατό

L3

M9

M12

H19

H23

Απίθανο

L2

L5

M11

M14

H22

Σπάνιο

L1

L4

L6

M13

M15

Πιθανότητα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στάδια Ελέγχου

Κατάταξη

Ορισμοί Ελέγχου

Βήμα 1

Εξάλειψη

Τροποποίηση της μεθόδου εργασίας ή του υλικού για την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου.

ΧΑΜΗΛΟΣ

Έλεγχοι εξετάστηκαν με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Εργοταξίου ή /
και το Διευθυντή Εργοταξίου. Η εργασία μπορεί να προχωρήσει με
την εφαρμογή ελέγχων. 1-6

Βήμα 2

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση υλικού, ουσίας ή διαδικασίας της αποστολής με λιγότερο επικίνδυνα.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Πρόσθετοι έλεγχοι τέθηκαν σε εφαρμογή και αναθεωρήθηκαν από
τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Εργοταξίου ή/και το Διευθυντή
Εργοταξίου. Η εργασία μπορεί να προχωρήσει με την εφαρμογή
πρόσθετων ελέγχων. 7-15

Βήμα 3

Μηχανολογικός
Σχεδιασμός

Επανασχεδιασμός ή τροποποιήσει διεργασίας της μονάδας ή εργασίας για τη μείωση ή την
εξάλειψη του κινδύνου.

ΥΨΗΛΟΣ

Πραγματικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή δεν υπάρχουν. Η εργασία
δεν μπορεί να αρχίσει ή πρέπει να σταματήσει αμέσως. ΠΡΕΠΕΙ
να ειδοποιηθεί ο Επόπτης.16-22

Βήμα 4

Διοίκηση &
Εκπαίδευση

Ρυθμίστε το χρόνο ή τις συνθήκες ή τη διαδικασία αποστολής με εκπαίδευση, διαδικασίες
κ.λπ.

ΑΚΡΑΙΟΣ

Βήμα 5

Προστατευτικά Μέσα

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σχεδιασμένο και σωστά τοποθετημένο εξοπλισμό όπου άλλοι
έλεγχοι δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμοι.
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Πραγματικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή δεν υπάρχουν. Η εργασία
δεν μπορεί να αρχίσει ή πρέπει να σταματήσει αμέσως. ΠΡΕΠΕΙ
να ειδοποιηθεί ο Επόπτης. 23-25
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