Kletarstvo
Priložnost usposabljanja

Delovno področje/
Dejavnost

 Prvo usposabljanje
 Premestitev ali sprememba naloge
 Vpeljava ali sprememba delovnih sredstev
 Vpeljava novih delovnih snovi
 Vpeljava ali sprememba delovnih postopkov
 Po nesrečah ali po dogodkih, ki so skoraj pripeljali do nesreč
 Obnovitveno usposabljanje

Kletarstvo

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke

Splošno
Uporaba OZO (zaščita oči, dihal, rok, kože, glave, zaščitna obleka).
Takojšnja odstranitev razbitih steklenic / črepinj.
Nošenje oprijetih oblek.
Zavarovanje lestev pred prevrnitvijo in zdrsom oz. uporaba varnih vzponov.
Izključna uporaba svetilk, ki so električno izolirane in vodotesne.

Uporaba strojev in aparatov
Obratovanje, vzdrževanje in popravilo v skladu z navodili za delovanje.
Uporabljati le stroje / aparate, ki so pravilno popravljeni.
Uporaba preobleke, prevleke, zaščitnega pokrivala.
Treba je počakati, da se deli strojev ustavijo.
Popravitvena, čistilna in vzdrževalna dela naj se izvajajo le na mirujočih in zavarovanih
strojih, dvignjene dele strojev je potrebno podpreti.
Preveriti naprave za izklop v sili.

Prevzem grozdja
Pri vsipalniku paziti na dobro vidno povezavo z mestom prevzema.
Prevračanje prikolice – uporaba varnostnih verig. Preveriti je potrebno, če obstajajo vidne
poškodbe.

Delo na / v zbiralnikih
Uporaba varoval pred padcem.
Navzočnost druge osebe.
Upoštevanje določila o prevozu posod.

Ravnanje z nevarnimi snovmi
Namestitev opozorilnega napisa „Pozor vrelni plin – nevarnost zadušitve“.
Poskrbeti je potrebno za zadostno odvajanje vrelnega plina.
Kontrola alarmne napravo za vrelni plin.
Reševanje ponesrečenih oseb le ob uporabi dihalnih aparatov, ki so neodvisni od
krožečega zraka, in ob navzočnosti drugih oseb.
Vedno naj bo pripravljena telefonska številka za klic v sili.
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Delo s kemikalijami
Upoštevanje Seznama pravil o varnosti / navodila za uporabo.
Vedno naj bo pripravljena steklenica za izpiranje oči.
Kontrola tesnil in cevi.
Kontrola cevi, stičišč in tesnil pred čiščenjem s paro in vročo vodo.

Ostalo

Ime vodje tečaja

Tečajnik / Tečajnica

Datum

Podpis

Naslednje usposabljanje
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