ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Στους χώρους των αποθηκών εγκυµονούν κίνδυνοι
για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων, προερχόµενοι από την διαχείριση
των αποθηκευµένων ειδών είτε
αυτή γίνεται χειρονακτικά ή µε
την χρήση µηχανικών µέσων.
Με την εφαρµογή κανόνων
εργονοµίας και την λήψη µέτρων ασφαλείας είναι εφικτή
η µείωση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχηµάτων και η δηµιουργία
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Ε Ρ Γ Ο Ν Ο Μ Ι ΚΟ Ι Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ
Επιδιώκουµε τη χρήση µηχανικών µέσων (καρότσια, παλετοφόρα) για να αποφύγουµε
την χειρονακτική διακίνηση
φορτίων.
Τοποθετούµε τα βαρύτερα
φορτία στα χαµηλά ράφια.
Αποφεύγουµε την ακαταστασία και προσωρινή αποθήκευση υλικών. ∆εν αφήνουµε αντικείµενα µπροστά από ηλεκτρικούς πίνακες, µέσα πυρόσβεσης,
διαδρόµους και εξόδους
κινδύνου.
Εγκαθιστούµε στις τυφλές
γωνίες των διαδρόµων
καθρέπτες για να ελέγχουµε την κίνηση των
παλετοφόρων οχηµάτων.
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας υποδεικνύει τα κατάλληλα για κάθε εργαζόµενο ΜΑΠ, όπως:
 Υποδήµατα ασφαλείας για την προστασία από
πτώσεις ή γλιστρήµατα και την προστασία από
τραυµατισµούς των κάτω άκρων.
 Γάντια για την προστασία των χεριών.
 Κράνος για την προστασία της κεφαλής, σε χώρους µε υλικά αποθηκευµένα σε ύψος και µε κίνδυνο πτώσης τους.
 Επιγονατίδες όπου απαιτείται πρόσβαση σε χαµηλά και κάτω από ράφια σηµεία.
Αντικαθιστούµε τα ΜΑΠ αµέσως µόλις φθαρούν.

Ο ΝΑΡΟ είναι µια πρωτοβουλία των οργανισµών:

Μ Ε Τ Ρ Α Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ
Τηρούµε τις σηµάνσεις ασφαλείας στο χώρο.
Τοποθετούµε γωνιόκρανα
στους γωνιακούς ορθοστάτες
των ραφιών για την προστασία
τους έναντι ακούσιων κρούσεων.
∆εν στοιβάζουµε υλικά υπό
κλίση. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης των
υλικών και τραυµατισµού των συναδέλφων µας.
Όταν στο χώρο κινούνται οχήµατα,
κάνουµε γνωστή την παρουσία µας
στο χειριστή και φροντίζουµε να
µας βλέπει πάντα.
∆εν περνάµε πίσω από όχηµα όταν
κινείται προς τα πίσω.
∆ίνουµε προτεραιότητα στα µηχανήµατα και δεν
µπαίνουµε στην πορεία τους.
∆εν αποσπάµε την προσοχή του χειριστή / οδηγού.
∆εν µεταφέρουµε τους συναδέλφους µας µε τα µηχανικά µέσα διακίνησης, π.χ. παλετοφόρα.
∆εν περνάµε κάτω από αναρτηµένα φορτία.
Αποφεύγουµε να υπερφορτώνουµε τα ράφια πάνω
από το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο για το οποίο
έχουν κατασκευαστεί.
Ασφαλής διαχείριση παλετών
 Τοποθετούµε τις παλέτες προσεκτικά σε απόσταση 0,5m από οποιοδήποτε τοίχωµα ή κολώνα του
κτηρίου.
 Εξασφαλίζουµε ότι η κάθε παλέτα είναι σωστά
συσκευασµένη πριν την τοποθετήσουµε στο έδαφος ή πάνω από άλλη παλέτα.
 ∆εν τοποθετούµε δεύτερη παλέτα πάνω σε
“σπασµένη” παλέτα. Προσέχουµε πάντα να µην
τοποθετούµε βαρύτερα υλικά πάνω σε ελαφρύτερα.
 Ελέγχουµε το βάρος της παλέτας και το µέγιστο
επιτρεπόµενο βάρος σε κάθε σηµείο και χώρο
αποθήκευσης.
Για την αποθήκευση πρώτων υλών, λαµβάνουµε
υπόψη την φύση τους και τις οδηγίες που παρέχονται από τις φράσεις προφυλάξεων των φύλλων δεδοµένων ασφαλείας (MSDS).

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε εδώ.
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