STAJYER VE ZİYARETÇİLER İÇİN

İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın Ziyaretçi;
1. İş yerinin iş güvenliği kurallarını öğreniniz ve riayet ediniz.
2. İşyerindeki uyarı ve ikaz levhalarını okuyunuz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda
konulan kurallara tam olarak uyunuz.
3. İşyerinde karşılaşılabilecek tehlike ve risklere karşı size verilen eğitim ve talimatlar
doğrultusunda hareket ediniz.
4. İşyerinde sadece ziyaretçi olarak bulunduğunuzu unutmayınız.
5. İşyeri Sorumlusu mühendis veya yetkili personelin bilgisi dışında hareket etmeyiniz.
Bulunduğunuz yeri habersiz terk etmeyiniz.
6. İş makinelerinin çalışma ve manevra sahasından uzak durunuz.
7. Binek otoları ve servis araçları dışındaki araçlara binmeyiniz. Size tahsis edilen binek
araçlarını ve pikapları kullanınız.
8. Özel aracınızı ziyaretçiler için ayrılan park yerlerine park ediniz.
9. Gezi başlangıcında verilen kişisel koruyucu malzemenizi gereken hallerde mutlaka
kullanınız ve şantiye dâhilinde baretsiz dolaşmayınız.
10. Elek ve konkasör bantları arasında dolaşmayınız. Silo, kriblaj, torbalama vb. tesislere
yaklaşmayınız.
11. İş makinelerinin üstüne çıkmayınız, altına ve içine girmeyiniz, yakınında bulunmayınız.
12. İşyerlerine yetkili mühendisin bilgisi ve izni olmadan girmeyiniz.
13. İş makinelerinin elektrik kablolarına dokunmayınız.
14. Elektrik panolarından ve yüksek gerilim hatlarından uzak durunuz.
15. Basamak kenarında ve ayna diplerinde heyelan, göçük, kayma, taş düşmesi gibi
tehlikelere karşı tedbirli davranınız.
16. Patlatma delikleri doldurulurken patlatma sahasına girmeyiniz.
17. Patlatma yapılacak sahalarda, basamak kenarında, dekapaj ve kömür aynaları dibinde,
çatlama ve kayma ihtimali olan yerlerde, silo ve kriblaj tesisleri, ekskavatör, yükleyici ve
diğer iş makineleri ve vasıtalarının çalışma ve tesir sahaları içerisinde durmayınız,
dolaşmayınız, bir taraftan diğer tarafa geçmeyiniz, araç park etmeyiniz.
18. Kendinizin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınınız.
19. Patlatma yapılacak sahadaki işaretçilerin talimatlarına uyunuz ve patlatma esnasında
patlatma alanına uzak bir sütre gerisinde bulununuz.
20. Acil durum halinde hemen toplanma noktasına gidiniz ve size verilen talimatlara uyunuz.
İş yerinde meydana gelebilecek her türlü tehlike ve risklere karşı İş sağlığı ve
Güvenliği kurallarına uymayı, bütün kurallara uymama rağmen meydana gelebilecek
kazalardan dolayı İşletme Müdürlüğü ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağımı taahhüt
ederim.
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