Munca în vie
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 în vie

Au fost menŃionate în special următoarele puncte

GeneralităŃi
Utilizarea echipamentului de protecŃie individual (de exemplu: mijloace de protecŃie a
ochilor, a auzului, a mâinilor şi a picioarelor, împotriva soarelui, etc.)
ÎncălŃăminte robustă cu talpă antiderapantă (de exemplu purtarea de încălŃăminte de
siguranŃă)
Folosirea îmbrăcăminŃii de muncă adecvată condiŃilor atmosferice si stransa pe corp
ExecuŃia ergonomică a proceselor de muncă
Ridicarea şi transportul corect a greutăŃilor (utilizarea mijloacelor de ajutor)

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

ConstrucŃia şi menŃinerea în funcŃiune unei instalaŃii
Transportul muncitorilor cu maşina de plantat este permis numai în scopul muncilor de
plantare
La plantare se dă atenŃie pericolului de accidentare prin prindere în angrenajele maşini
In timpul plantării picioarele trebuie să stea pe dispozitivele prevăzute
La întoarceri la capătul campului se coboară de pe maşini
Transportul muncitorilor cu maşina de plantat este permis numai în scopul muncilor de
plantare
Păstrarea unei distanŃe de siguranŃă faŃă de elementele maşinii aflate în mişcare
Să nu se atingă părŃile încinse (de exemplu la maşinile de găurit folosite manual cu motor)
La desrădăcinări: Controlul vizual a zalelor lanŃului, respectiv a cablului
Utilizarea jeturilor de apă de înaltă presiune
Controlul tuturor furtunilor şi garniturilor
Jetul nu se îndreaptă către persoane
ConstrucŃia cadrelor de sârmă
Capetele sârmelor se îndoaie
Sârmele nu se supraîntind
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Prelucrarea pământului
La maşinile folosite manual se verifică functionarea mecanismul de auto-oprire
La maşinile folosite manual se dă atenŃie unei poziŃii sigure in folosire
Controlul pământului de elemente solide (beton, fier, pietre)
Se dă atenŃie unei poziŃii sigure

Terenuri în pantă (utilizarea de cabestanuri/troluri)
Controlul legăturilor de început şi de sfârşit a cablului trolului
Controlul dispozitivelor de blocaj şi de siguranŃă
Vehiculele (tractor) nu se posiŃionează perpendicular sau oblic pe pantă
Este interzisă staŃionarea persoanelor între vehicul si troliu

Fertilizarea şi protecŃia plantelor
De preferat utilizarea tractoarelor cu cabină închisa (filtru activ de cărbune).
Să se aibă în atenŃie instrucŃiunile de siguranŃă şi de folosire
În timpul muncii este interzis mâncatul, băutul, fumatul (numai după spălare)
Controlul garniturilor, furtunelor şi jigloarelor
Să se aibă în atenŃie condiŃile atmosferice
Să nu se atingă parŃile încinse

Culesul viei
Rampa de urcare se susŃine conform normelor şi se curăŃă regulat
Recipientele se ancorează şi se asigură împotriva căderii
Evitarea periclitărilor reciproce
Se are în atenŃie ridicarea şi căratul corect
Folosirea numai a sculelor luate în folosinŃă conform normelor (de exemplu foarfece)
Păstrarea după utilizare a foarfecelor şi a altor scule în locuri sigure
Stivele de lăzi să nu fie înalte şi asigurate împotriva căderii

GeneralităŃi

Numele celui/celei care face instructajul:

Persoana instruită

Data

Semnatura

Următorul instructaj
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