שם הנוהל  :מכונת שטיפה בלחץ
חל על  :כל העירייה

עמוד  1מתוך  2עמודים
מספר הנוהל :
כתב וערך  :שלומי לוי תאריך תחולה 01/08/2017 :

 .1לא תופעל מכונת שטיפה בלחץ מים (להלן ״המכונה״) ע״י עובד ,אלא אם
כן קיבל הדרכה מבעל מקצוע מתאים בנושא תפעול המכונה ודגשי
בטיחות הנוגעים לנושא.
 .2השימוש ,ההפעלה והתחזוקה של המכונה יעשו בהתאם להוראות היצרן
וע״י המוסמכים לכך.
 .3לפני כל הפעלה של המכונה יש לבדוק חזותית :קרעים או פגמים בצינור
השטיפה ,שלמות אקדח השטיפה וכבל החשמל.
 .4במידה והתגלה ליקוי כלשהו  -אין להפעיל את המכונה ויש לדווח מיידית
לממונים.
 .5המכונה תוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף (פחת).
 .6התקע ובית התקע יהיו מסוג מוגן מים לפי התקן הישראלי.
 .7כבל ההזנה חייב להיות עשוי ניאופרן או מגומי בעל תכונות דומות.
 .8כל טיפול ,תחזוקה ובדיקה של המכונה ,יעשה אך ורק כשהיא מנותקת
מזרם החשמל.
 .9עמדת השטיפה תהיה מנוקזת ובעלת רצפה מחוספסת למניעת החלקה.
 .10יש להקפיד על עבודה עם ידיים יבשות ועל מיקום המכונה בסביבה יבשה
בכל עת.
 .11יש לוודא כי הדטרגנטים המשולבים מתאימים ומאושרים לשימוש.
 .12יש לקיים אוורור נאות במקום העבודה למניעת שאיפת עשן ואדים.
 .13יש לוודא שאין סכנת התלקחות/נפיצות במקום העבודה.
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שם הנוהל  :מכונת שטיפה בלחץ
חל על  :כל העירייה

עמוד  2מתוך  2עמודים
מספר הנוהל :
כתב וערך  :שלומי לוי תאריך תחולה 01/08/2017 :

 .14בעת שימוש במכונה ,יש להשתמש בציוד מגן אישי שלהלן:
א .מגפי בטיחות/נעלי בטיחות.
ב .משקפי מגן/מגן פנים.
ג .כפפות
ד .סינר
ה .אוזניות נגד רעש.
 .15אין לכוון את סילון המים לעבר בני אדם .יש להקפיד כי לא יימצא אדם
בתחום ,שעלול לסכנו.
 .16בגמר העבודה יש לבצע את הפעולות הבאות:
א .לנתק את המכונה מזרם החשמל.
ב .לנתק את המכונה ממקור המים.
ג .לשחרר את יתרת הלחץ הנצור במערכת ע״י כיוון אקדח השטיפה אל הקרקע.
ד .לנצור את האקדח עד לשימוש הבא.
ה .לגלגל את צינור השטיפה ולתלותו במקום המיועד.
ו .לנקות ולייבש את ציוד המגן ואת סביבת העבודה.

שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה
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