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1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA






Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
Uporabljaj samo brezhibno delovno opremo.
Preveri delovanje varnostnih naprav.
NE PRIČNI Z DELOM, če:
 si mlajši od 18 let,
 nisi ustrezno usposobljen (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in
praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 si v neustreznem psihofizičnem stanju (pod vplivom psihoaktivnih substanc –
alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
 V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti takoj obvesti pristojnega.

2. OPOZORILA in NEVARNOSTI
 Nevarnost stisnjenja prstov ali drugih okončin pri zapiranju sušilnice ali prelaganju
lesa.
 Nevarnost padca in spotikanja pri čiščenju.
 Nevarnost nastanka požara v primeru požarno nevarnih del v bližini komore, ko se
vrši sušenje ali pride do kakega drugega vira vžiga v samem sistemu.
 Poškodbe z električnim tokom v primeru poškodb elektro opreme na sušilni komori.
 Nevarnost opeklin ob pristopu k grelcu v času delovanja.
 Možnost ostalih poškodb zaradi neupoštevanja navodil za varno delo.

3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA
 Delovno opremo uporabljaj namensko in v skladu z navodili za varno delo
proizvajalca delovne opreme.
 Z delovno opremo upravljaj tako, da s svojim delom ne ogrožaš svoje varnosti in
zdravja ali varnosti in zdravja drugih oseb.
 Prepovedano je poseganje v nevarno območje!
 Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te
ne delujejo.
 Po vsaki izpraznitvi je potrebno sušilnico temeljito očistiti vseh nečistoč in skorij.
 Pri čiščenju in posegu v sušilnico ter pripadajočo transportno opremo je na
komandni plošči potrebno zakleniti glavno stikalo tako, da ni možen nekontrolirani
in nenamerni zagon sušilnice.
 Pri odpiranju sušilnice je zasune potrebno odpirati počasi, da ne pride do
preobremenitve
 V času delovanja sušilnice ni dovoljeno:
 stati v sušilnici,
 posegati v njeno notranjost,
 opravljati popravila,
 odstranjevati varnostne naprave,
 odkrivati nevarna mesta,
 posegati v transportne naprave.
 V sušilnem prostoru je prepovedana kakršna koli elektro inštalacija in druga
instalacija, ki je lahko vir vžiga.
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 Napravo lahko uporabljajo, vzdržujejo in pregledujejo osebe, ki sušilnico poznajo in
so s podpisom potrdile, da so bile primerno seznanjene o pretečih nevarnostih.
 Vzdrževanje se lahko prične le ob poprejšnjem dovoljenju upravljavca sušilnice.
 Upravljavec sušilnice mora pred pričetkom čiščenja in kakšnega koli drugega
posega v sušilnico in pripadajočih transporterjev postaviti vse naprave v brez
napetostno stanje in glavno stikalo zakleniti ter ključ hraniti pri sebi.
 Po vsakem praznjenju je potrebno sušilnico temeljito očistiti vseh nečistoč in skorij.
 Posege v elektro elemente lahko izvede le kvalificirani električar, ki je seznanjen z
delovanjem sušilnice.
 Matice in vijake je potrebno redno pregledovati in po potrebi zategovati.
 Osebe, ki rokujejo s sestavnimi deli, ki imajo ostre robove, morajo nositi rokavice.
 Zaradi dela na višini morajo biti delavci pri čiščenju notranjosti sušilnice in pri drugih
nezavarovanih delih na višini varovani z varnostnim pasom in varnostno vrvjo ter
zaščitno čelado.
 V primeru, da je potrebno pristopiti k vzdrževanju ali pregledu sušilnice v času, ko
so lestve in ploščadi zaledenele, se morajo zagotoviti ustrezni varnostni pogoji.

4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
 Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
 Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno
opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za
njeno brezhibnost.
 Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo:
 delovna obleka (tesno prilegajoča),
 zaščita sluha (SIST EN 352-2),
 zaščitna očala (SIST EN 166),
 zaščitne rokavice (SIST EN 388),
 zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345).

5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH
 V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah
kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno
opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega.
 Stroj opremi z napisom »POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!«

6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE
 Pri nepravilnostih v delovanju aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti
nadrejenega.
 V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme,
poškodovano osebo reši iz nevarnega območja.
 O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.
 Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v
ambulanto prve pomoči.

7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA
 Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.
 Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela.
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