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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.
NE PRIČNI Z DELOM, če:
 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 poškodb z ročnim tesarskim orodjem.
Nevarnost padca z višine pri tesarskih delih na višini.
Nevarnost poškodb z mehanskim tesarskim orodjem lesno obdelovalnih strojev.
Nevarnost neočiščenih lesnih odpadkov in rabljenega lesa.
Ustrezna kvaliteta lesa.

3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA
MED TESARSKA DELA ŠTEJEMO:
 opiranje z lesom pri zemeljskih delih,
 izdelovanje vseh vrst opažnih konstrukcij in opažev,
 postavljanje lesenih ostrešij in zaščitnih nadstrešij,
 izdelava varnostnih ograj,
 izdelava ramp ter poševnih dohodov in prehodov,
 zavarovanje odprtin,
 delo na strehi,
 izdelava delovnih podov,
 ostala tesarska dela.
SPLOŠNO:
 preden vgraditvijo les preglej in neizpravnega izloči,
 namensko uporabljaj tesarsko orodje in osebno varovalno opremo,
 delo izvedi skladno s predpisi in navodili za varno delo,
 delo opravljaj tako, da ne ogrožaš zdravja in življenja sebi in drugim zaposlenim,
 seznani se z nevarnostmi na delovnem mestu in z ukrepi za preprečitev le-teh,
 z delom prenehaj v kolikor ti preti nevarnost ali se ne čutiš sposobnega varno
opraviti delo.
UPORABA TESARSKEGA ORODJA, STROJEV IN ORODJA ZA OBDELAVO LESA NA
GRADBIŠČU:
 Ostra rezila tesarskega orodja:
 Sekire,
 Žage,
 Dleta,
 in ostala orodja z ostrimi rezili.
 Vsa našteta morajo biti pri prenašanju primerno zavarovana in hranjena tako, da
je delavec zavarovan pred poškodbami.
 S stroji ali mehaniziranim orodjem za obdelavo lesa na gradbišču smejo upravljati
le poklicni tesarji ali za uporabo takega orodja strokovno usposobljeni delavci, ki
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poznajo nevarnosti.
GRADBENI LES, LESNI OSTANKI IN ODPADKI:
 vodstvo gradbišča mora zagotoviti nabavo ustrezne vrste in kvalitete lesa, ki tudi
dimenzijsko ustreza namenu uporabe,
 tesar mora pred izdelavo določenih konstrukcij preveriti ustreznost izbranega
lesa,
 gradbeni les je treba po vsaki uporabi na gradbišču pregledati, očistiti žebljev,
ostankov okovja ter zložiti, kjer je pripravljen za ponovno uporabo ali odvoz,
 lesne odpadke je treba odlagati sprotno na deponijo lesa določeno v organizacijski
shemi gradbišča in organizirati reden odvoz z gradbišča.

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,
 varnostni pas za delo na nezavarovani višini (SIST EN 361),
 zaščitna čelada (SIST EN 397),
 zaščitna očala (SIST EN 166, SIST EN 170),
 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 kakršnekoli nevarnosti,
pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, o tem obvesti pristojnega.

6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE
 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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