AΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Στους χώρους των αποθηκών εγκυμονούν κίνδυνοι
για την Ασφάλεια των εργαζομένων, προερχόμενοι
από την χρήση περονοφόρων
οχημάτων. Με τη λήψη
μέτρων ασφαλείας είναι
εφικτή η μείωση των κινδύνων
πρόκλησης εργατικών
ατυχημάτων και η δημιουργία
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
εργασίας.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Πριν την χρήση των περονοφόρων πρέπει να
δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα συστήματα
ασφαλείας (ηχητικά και οπτικά συστήματα
προειδοποίησης, τροχοί κ.α.) του οχήματος να
βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Μεριμνούμε ώστε η προληπτική συντήρηση του
οχήματος να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Περονοφόρα οχήματα μπορούν να χειρίζονται μόνο
κατάλληλα αδειοδοτημένοι χειριστές ή εργαζόμενοι
ως βοηθοί υπό την εποπτεία αδειοδοτημένου
χειριστή. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται
άδεια, ο χειρισμός των οχημάτων γίνεται από άτομα
που έχουν εκπαιδευτεί
κατάλληλα και τους
έχουν ανατεθεί
εγγράφως τα σχετικά
καθήκοντα από την
επιχείρηση.
Πριν από κάθε κίνηση, ανιχνεύουμε την περιοχή και
απομακρύνουμε τα εμπόδια. Αποφεύγουμε να
περνάμε πάνω από πεταμένα αντικείμενα (σακούλες,
χαρτοκιβώτια κ.α.).
Κινούμαστε διαρκώς με χαμηλή ταχύτητα (10km/h
σε εσωτερικούς χώρους και 20 km/h σε εξωτερικούς
χώρους).
Βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να
κινηθούμε ανάμεσα σε διαδρόμους κυκλοφορίας.
Κοιτάμε πάντα προς την κατεύθυνση κίνησής μας.
Δεν οδηγούμε με τα πιρούνια μπροστά, σε μέρη που
δεν βλέπουμε ή βγαίνοντας από μία πόρτα.
Οδηγούμε ανάποδα δηλαδή με οπισθοπορεία ή
ζητάμε τη βοήθεια από κάποιον συνάδελφό μας.

Δεν τοποθετούμε στις περόνες φορτίο σε ύψος που
μπορεί να περιορίσει το οπτικό μας πεδίο κατά την
κίνηση και τους ελιγμούς του οχήματος. Σε
περίπτωση που ένα ογκώδες
φορτίο μας εμποδίζει την
ορατότητα προς τα εμπρός,
οδηγούμε ανάποδα δηλαδή
με οπισθοπορεία ή ζητάμε τη
βοήθεια από κάποιον
συνάδελφό μας.
Κινούμαστε με τις περόνες
στο κατώτατο σημείο, είτε
υπάρχει φορτίο είτε όχι.
Όταν οδηγούμε σε κεκλιμένο δάπεδο έχουμε πάντα το
φορτίο προς την ανηφόρα.
Δεν μεταφέρουμε φορτίο με τις περόνες να κλείνουν
προς τα εμπρός.
Δεν μεταφέρουμε και δεν ανυψώνουμε συναδέλφους
μας με το όχημα.
Τηρούμε πάντα το όριο βάρους μεταφοράς και
ανύψωσης του οχήματος.
Τηρούμε τις σημάνσεις ασφαλείας στο χώρο.
Δεν προσπαθούμε να
ξεφορτώσουμε το
φορτίο από τις περόνες
σταματώντας το όχημα
απότομα.
Δεν μεταφέρουμε και
δεν ανυψώνουμε φορτία σε χαλασμένες παλέτες.
Τυλίγουμε ή δένουμε το φορτίο πάνω στην παλέτα
πριν από κάθε κίνηση μεταφοράς του και πριν την
ανύψωση του.
Δεν στοιβάζουμε υλικά υπό κλίση. Υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος κατάρρευσης των υλικών και τραυματισμού
των συναδέλφων μας.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Σταθμεύουμε το όχημα σε σημεία που δεν φράσουν
οδεύσεις και εξόδους διαφυγής, πυροσβεστικά μέσα
και ηλεκτρολογικούς πίνακες.
Χαμηλώνουμε τα πιρούνια στο έδαφος και βάζουμε
χειρόφρενο.
Δεν καπνίζουμε κατά τον ανεφοδιασμό του
οχήματος με καύσιμα ή στους ειδικά
διαμορφωμένους χώρους φόρτισης των
συσσωρευτών τους.
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