Ordonnance de
prévention

Carreleur : en turc

MESLEĞİNİZ... FAYANS USTALIĞI
TEMEL RİSKLER
• ÜRETİM, ZOR POZISYONLAR VE • KİMYASAL MADDELER (ÇIMENTO,
TEKRARLANAN HAREKETLER : TUTKALLAR, REÇINELER, ÇӦZÜCÜLER) :
nezle, allerjik astɪm ciltte kașɪnma ve yanmalar.
sɪrtta, dizlerde, omuzlarda, dirseklerde, eller
ve bileklerde ağrɪlar : kas-iskelet bozukluğu • İȘ KAZALARI : düșmeler, kesikler, gӧze
riski.
kaçan maddeler, yol kazalarɪ.
• TOZLAR (çimento, silis, asbest) : nezle, • GÜRÜLTÜ : yorgunluk, duyma kaybɪ
bronșlarda tahriș, nefes yollarɪ ve cilt
allerjisi,silikoz,akciğer ve akciğer zarɪ kanseri. • TİTREȘİMLER : ellerde, dirseklerde ve
bileklerde ağrɪlar.

BAZI ÖNERİLER
DOĞRU DURUȘ VE HAREKETLERİ Tozdan korununuz :
UYGULAYINIZ
öö Fɪrçayla süpürmeyin. İș aspiratӧrünü
öö Yaptɪğɪnɪz ișlerin sɪrasɪnɪ değiștiriniz.
kullanɪn veya yeri nemlendirip ondan
Dizlerinizi koruyunuz :
sonra fɪrçayla süpürün. Aspiratӧr sisöö Dizüstü durarak veya diz kɪrɪp çalɪștɪğɪnɪz
temi olan aletleri kullanɪn.
durumlarɪ sɪnɪrlɪ tutunuz.
öö Toz olacak ișlerde FFP3 maskesi
öö D
 izlik veya sünger plaklar kullanɪnɪz.
kullanɪn.
Omuzlarɪnɪzɪ, dirseklerinizi, bileklerinizi
ö
ö
Tamirat ve yenileme ișlerinde asbest
ve ellerinizi koruyunuz :
olabileceğini
düșünün. İșvereninizden
öö Çalɪșma alanɪnɪza mümkün olduğunca
yasal
eğitim
hakkɪnɪzdan
yararlanmayɪ
yaklașɪn.
isteyin.
öö Mümkün olduğunca dirsekleriniz vütesbiti
testi
yapɪlɪp
cudunuza yakɪn tutarak çalɪșɪnɪz, öö Asbest
yapɪlmadɪğɪnɪ
sorun.
Yapɪlmadɪysa
ӧzellikle ağɪr yük tașɪrken.
ișten çekilme hakkɪnɪz olduğunu bilin.
SɪRTɪNɪZɪ KORUYUNUZ :
Cildinizi koruyunuz :
öö Malzemelerin doğrudan șantiyeye
öö Yaptɪğɪnɪz ișe uygun eldiven kullanɪn.
gӧnderilmesini sağlayɪn.
öö Elinizin altɪndaki müsait iș aletle- öö Ellerini hafif sabunla yɪkayɪn ve koruyucu krem kullanɪn.
rini kullanɪn (el arabasɪ, çekecek,
Kulaklarɪnɪzɪ
koruyunuz:
asansӧr...). İșvereninizden en fazla
ö
ö
Gürültüde
çalɪșɪrken
kulaklɪk kullanɪn.
25kg. Ağɪrlɪğɪnda yük getirilmesini
Kazalara
karșɪ
ӧnlem
alɪn
isteyin. 25kg dan fazla yükleri iki kiși
öö Çalɪștɪğɪnɪz alanɪ temiz, düzenli ve
birlikte tașɪyɪn (ideali, 15kg).
aydɪnlɪk tutun.
öö Kaldɪrmak
için
yüke
iyice
ö
ö
Koruma gӧzlüğü ve uygun iș ayakkabɪsɪ
yaklașɪn,sɪtɪnɪz düz ve dizleriniz biraz
giyin.
bükük olsun.
öö Normlara uygun ve iyi durumda malzeNeler yapmak gerekir ?
meler kullanɪn. Çekme bɪçaklɪ kesiciler
kullanɪn. Yükseklikte çalɪșɪrken güvenli
iș platformu kullanɪn.

Bu ӧnlemleri en iyi șekilde uygulayabilmek için ișvereninizle gӧrüșünüz
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