Munca in cramă
Cazurile care necesită instructajul
 Primul instructaj la locul de muncă
 Schimbarea sau modificarea temei de lucru
 Introducerea sau schimbarea mijloacelor de producŃie
 Introducerea de materiale de producŃie noi
 Introducerea sau schimbarea proceselor de producŃie
(tehnologice)
 În urma accidentelor sau situaŃilor care ar fii putut conduce la
accidente
 Instructaj periodic

Domeniul de
muncă/Activitate

Munca in cramă

Au fost menŃionate în special următoarele puncte

GeneralităŃi
Utilizarea echipamentului de protecŃie individual (protecŃie ochi, căi respiratorii, mâini, piele,
cap, îmbrăcăminte de protecŃie)
Îndepărtarea imediată a sticlelor sparte şi a cioburilor de sticlă
Îmbrăcăminte adecvată strânsă pe corp
Asigurarea scărilor împotriva căderii şi alunecării, utilizarea mijloacelor sigure de urcare
Folosirea numai de lămpi cu izolaŃie de protecŃie şi acelor izolate împotriva jeturilor de apă

Folosirea maşinilor si utilajelor
Folosirea, revizia şi reparatura conform instrucŃiunilor de folosire
Se utilizeaza numai maşini şi utilaje care au fost luate in folosinŃă conform normelor
Folosirea mijloacelor de izolaŃie şi acoperire pentru protecŃia muncii
Să se aştepte pană toate elementele in mişcare ale maşinii s-au oprit
Muncile de reparaŃie, de revizie si de curăŃenie se execută numai la maşinile oprite si
asigurate, proptirea elementelor care sunt ridicate.
Verificarea butoanelor de avarie

Preluarea strugurilor
Se dă atenŃie contactului vizual cu nivelul de umplere a guri de preluare
La răsturnarea remorcilor se folosesc lanŃuri de siguranŃa; verificarea defectelor vizibile

Munca la/în cisterne
Asigurarea împotriva căderilor
PresenŃa unei a doua persoane
Respectarea instrucŃiunilor în ce priveşte circulaŃia în cisterne

Manipularea substanŃelor periculoase
Marcarea prin semne de avertizare, de exemplu: “AtenŃie, gaze de fermentaŃie – pericol de
sufocare”
Asigurarea unei evacuări suficiente a gazelor de fermentaŃie
Verificarea dispozitivelor de măsură şi alarmă a nivelului de gaz de fermentaŃie
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Au fost menŃionate în special următoarele puncte
Pentru salvarea persoanelor accidentate se folosesc numai măşti de gaze cu circulaŃie
internă a aerului, şi sub supravegherea altor persoane
Numerele de urgenŃă se au la îndemână

Munca cu substanŃe chimice
Să se aibă în atenŃie instrucŃiunile de siguranŃă şi de folosire
Sticla pentru spălatul ochilor păstrată la îndemână
Verificarea garniturilor şi a furtunelor
Înaintea curăŃirii cu abur şi apă fierbinte, se verifică garniturile, legăturile şi furtunele

GeneralităŃi

Numele celui/celei care face instructajul:

Persoana instruită

Data

Semnatura

Următorul instructaj
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