Önleyici
bilgiler

Maçon : en turc

DUVAR USTASI
TEMEL RISKLER
• KIMYASAL ÜRÜNLER : allerjiler, yanma • İŞ KAZALARI : Yüksekten düşmek, veya
veya cilt tahrişleri(çimento, kalıptan çıkarma
yağları…), akciğerin etkilenmesi (kalıptan
çıkarma yağları).

• TOZLAR : nefes yolları ve gözlerin tahrişi.

düzenli olmayan ya da dolu zeminde, ellerden
veya ayaklardan yaralanmak, göze yabancı
maddenin girmesi, nesnelerin düşmesi,
elektrik riskleri…

Yenileştirme-onarma çalışmalarında amyan- • GÜRÜLTÜ : sağırlık.
ta maruz kalma ihtimali.

• TAŞIMA,
ZAHMETLI-ZOR
DAVRANIŞLAR VE TITREŞIMLER :

• TEKRARLANAN BIÇIMDE GÜNEŞTE
KALMAK : Deri kanseri.

bel, omuz, dirsek, bilek ve diz ağrıları.

BIRKAÇ ÖNERI
DERISINI KORUMA
YÜKSEKTEN DÜŞMEYI ÖNLEMEK
öö Yapılan işe uygun eldiven giyinmek.
öö Boşluğa açılan bölümleri koruyucularla koruöö Yumuşak sabunla elini yıkamak.
mak, merdiven, şömine, asansör geçişleri ve
öö Belden yukarı çıplak vaziyette çalışmamak
çalışma platformunu. Sehpalar üzerinde platve çıplak bölümlere güneşe karşı yüksek
form kullanmamak.
koruyuculuğu olan krem sürmek.
öö Teknik olarak topluca koruyucu koymanın
öö Düzenli olarak iş elbisesini değiştirmek.
mümkün olmadığı yükseklikteki işler için
yaşam ipine bağlı bir koşum-kemer taşımak.
GÖZLERINI VE NEFES YOLLARINI
ö
ö
Merdiven
üzerinde çalışma müsadesi sadece
KORUMAK
kısa
sureli
ve tekrarlanmayan işler için geçeröö Koruyucu gözlük takmak.
lidir.
Her
koşulda
merdiven sabitleştirilmelidir.
öö Yıkım yaparken FFP2 tipi toza karşı koruyu-

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
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Hertür ek bilgi için,
iş doktorunuza başvurun.

cu maske takmak (eğer amyant şüphesi var- DIĞER KAZALARI ÖNLEMEK
sa FFP3 takmak).
öö Şantiyeyi sürekli yerleştirilmiş olarak tutmak,
ortalıkta kablolar, borular, çivili tahtalar ve
IYI
HAREKETLER
VE
IYI
DAVRANIŞLARDA BULUNMAK
diğer malzemeler bırakmamak.
Ce qu’il faut faire
öö Malzemeleri üstüste yığmaktan
Şirtini korumak :
ya da tehlikeli biçimde bırakmaktan
öö Kaldırmak için, kaldırılacak yüke
sakınmak
mümkün olduğunca yaklaşmak
ö
ö Beklemekte bırakılan demirleri
: sırt düzgün, dizkapakları hakorumak
fifce eğilmiş. Çabayı iki kola
öö Şantiyedeki dolaşımı düzenlepaylaştırmak.
mek.
öö Taşımaya
müsait
yardımcı
öö Ceryan bağlantılı kabloları bulup,
malzeme kullanmak (malzeme
izole etmek.
kaldırma platform)
ö
ö
Güvenlik
kaskı
ve ayakkabılarını giyinmek.
Bilekleri ve omuzları korumak :

öö Çalışma

platformunu kullanarak omuz
hizasından yukarıda duvar örmemek- KENDI KULAKLARINI KORUMAK
çalışmamak.
öö Gürültüye karşı kişisel koruyucular takmak
öö Titreşime karşı öngörülmüş ve düzenli bakımı
: zaman zaman takmak hiç de korunmak
yapılmış malzeme kullanmak.
sayılmaz.
öö Gürültü kaynağı olarak çekicin rolünü küçümsememek.
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