שם הנוהל  :ניקיון
חל על  :כל העירייה

עמוד  1מתוך  4עמודים
מספר הנוהל :
כתב וערך  :שלומי לוי תאריך תחולה 01/08/2017 :

הוראות בטיחות  -ניקיון
 .1כללי
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

לא יועסק עובד ניקיון אלא אם תודרך בהתאם לפני תחילת
העבודה.
ניקיון לא שגרתי ע״י גורם חיצוני במחסן ,מעבדה ,בית
מלאכה  ,יתבצע בפיקוח נציג המקום ,ורק לאחר פינוי ציוד
וכלים ,וסילוק כל זיהום אפשרי.
עובדים ומבקרים יימנעו מלעבור במקומות בהם מתבצעות
עבודות ניקיון ובפרט במשטחים רטובים.
יש להימנע מהרמת חפצים כבדים .אם החפץ כבד מדי ,יש
להיעזר בעובד נוסף או באמצעי עזר מכני.
סילוק של שקיות אשפה עם פסולת חייב להתבצע בשימוש
במתקני איסוף ראויים .אין לגרור שקיות עם אשפה על
הרצפה או לתוך המעלית.
הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו/או
הוראות הבטיחות האחרות המקובלות בעירייה.

 .2ציוד מגן
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

על עובדי הניקיון לנעול נעלי בטיחות (לנעלי הבטיחות
סוליות בעלות מקדם חיכוך גבוה למניעת החלקה).
עובדי הניקיון ילבשו חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים.
על העובדים להשתמש בכפפות מגן המתאימות לסוג העבודה.
מומלץ השימוש בקרם לחות לידיים נגד יבוש העור וחדירת
זיהומים דרך סדקים.
הממונה על העבודה/הקבלן ידאג לכל ציוד המיגון הדרוש לעובדים
בהתאם לאופי העבודה.

 .3ניקוי חלונות ועבודות בגובה
 3.1עבודת ניקיון בגובה תיעשה אך ורק ע"י עובד בעל אישור
הדרכה לבצע עבודה בגובה ובכפוף ל׳׳הוראות הבטיחות -
עבודה בגובה".
 3.2עובד עירייה או עובד קבלן יעסוק בניקוי חלונות ומשטחים
בגובה ,בתנאי שהוא עומד על משטח עבודה יציב עם גידור
או מעקה תיקני ועם אמצעי גישה נאותים ובטוחים ובתנאי
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עמוד  2מתוך  4עמודים
מספר הנוהל :
כתב וערך  :שלומי לוי תאריך תחולה 01/08/2017 :

שם הנוהל  :ניקיון
חל על  :כל העירייה

שהעבודה אינה מצריכה את הטיית גוף האדם מעל ל35° -
מעבר לגידור או למעקה של משטח העבודה.
 3.3בהיעדר אפשרות בטוחה אחרת ,יעסיק הקבלן אך ורק
עובדים מיומנים לצורך ניקוי חלונות בגובה ,ועליו לספק
להם ציוד מתאים ולנקוט באמצעים להגנה מפני נפילה
(רתמות בטיחות ,פיגום וכו׳).
 3.4בכל עבודה שיש צורך לעלות לגובה ,אין לעמוד על כיסאות
ו/או אמצעים מאולתרים אחרים.

 .4שטיפת מרחבים
 4.1בעת שטיפת אולמות ,פרוזדורים ו/או מריחת וקס ,יש להציב
שילוט נייד :״אזהרה  -רצפה רטובה  -סכנת החלקה״.
 4.2יש להימנע מסחיטת סמרטוט רצפה ידנית .למטרה זו יש
להשתמש בדליים מצוידים במסחטה .באם אינם קיימים
יש לסחוט תוך שימוש בכפפות מגן.
 4.3מי שטיפה יש לפנות אך ורק למערכת ניקוז המיועדת
לכך ,ולא לגינות או לשטחים אחרים.

 5בטיחות בחשמל
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

בעת עבודות ניקיון עם מים ,בקרבת שקעי חשמל בקיר
או בשולחן ,יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים.
אין לנקות עם מים במקום בו יש חוטים מאריכים על הרצפה.
אין לנקות במים מכשירים חשמליים ,לרבות השקעים.
אסור לגעת במכשיר חשמלי בידיים רטובות.
במידת הצורך ,יש לנתק מחשמל מכשירים באזור בו מנקים.
בעבודה עם מכשור חשמלי נייד ,יש לוודא תקינותו ,שלמות
החוטים והתקעים.
מכשירים חשמליים המופעלים ביד  ,יהיו בעל בידוד
כפול או שיוזנו דרך מפסק מגן לזרם דלף (פחת)
ברגישות  30 MAלכל היותר.
אין לטלטל תנור חימום דלוק .קודם יש לכבות את התנור.
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עמוד  3מתוך  4עמודים
מספר הנוהל :
כתב וערך  :שלומי לוי תאריך תחולה 01/08/2017 :

 6חומרי הניקוי
 6.1בעת ניקוי עם חומרים מסוכנים ,יש להשתמש באמצעי
מיגון כמו :משקפי מגן ,כפפות מתאימות וכד׳ .יש
להיזהר מאוד מלהפיל ולשבור מכלים ובקבוקים
כימיקלים.
 6.2יש להכיר את התכונות והסכנות של חומרי ניקוי ,וכן
את דרך הטיפול במקרה של תקלה כמו שפיכת החומר
או מגע בעור או בעיניים.
 6.3יש לקרוא היטב את הוראות השימוש ,האחסון והפינוי
של חומר הניקוי על גבי תווית המיכל.
 6.3יש להקצות מקום ייעודי לאחסון כלים וחומרי ניקוי .המקום יהיה נעול.
 6.5חומרי ניקוי לרבות תרסיסי הדברה יאוחסנו בארון
מתכת נעול ומוצל שאינו בהישג ידם של ילדים ובחלקו
התחתון (מתחת לגובה העיניים).
 6.6חומרי הניקוי יאוחסנו באריזות ובמכלים המקוריים שלהם בלבד.
 6.7בתום השימוש הקפד תמיד לסגור את פקק המיכל של חומר הניקוי.
 6.8אין לערבב חומרי ניקוי שונים (מחשש לריאקציה כימית),
לדוגמא :מלבין (אקונומיקה) עם פנטסטיק או עם חומצה.
 6.9חל איסור מוחלט לעשות שימוש חוזר במיכל ריק של
חומר ניקוי ע״י מילויו בחומר אחר.
 6.10חל איסור על עובדי ניקיון לפנות פסולת כימיקלים וחומרים מסוכנים.
 6.11עובדי ניקיון לא יפנו בקבוקי כימיקלים ,אפילו ריקים,
לפחי האשפה .בקבוקים יפונו ע״י עובדי המקום כשהם
ריקים ,שטופים ,וללא פקקים אל מכלים ייעודיים.
 6.12אין לקחת הביתה לשימוש כלשהו ,בקבוק שהיה בו כימיקל.
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עמוד  4מתוך  4עמודים
מספר הנוהל :
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 .5פסולת ביולוגית ,חפצים חדים
 7.1אין לפנות סל ניירות שיש בו חפצים חדים כמו מסמרים ,שברי
זכוכית ,וכדומה.
יש לדרוש מעובדי המקום להכניס חפצים חדים לתוך מיכל קשיח
וסגור (קרטון ,פלסטיק או מתכת) למטרת פינוי כפסולת רגילה.
 7.2פסולת ביולוגית/חפצים חדים מזוהמים יאספו אל תוך מכלים
ייעודיים בלבד (מכלים פלסטיים בצבע אדום-צהוב מסומנים
עם סמל האזהרה .)BIOHAZARD
 7.3אין לפנות מכלים אשר חפצים חדים בולטים מהם החוצה.

שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה
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