Genel
Görev alanı/Đş

Kurs nedeni
 Đlk kurs
 Tayin veya görev alanının değiştirilmesi
 Đş araçlarının uygulamaya konması veya değiştirilmesi
 Yeni iş malzemelerinin kullanılması
 Çalışma tarzlarının uygulamaya konması veya değişiklik
yapılması
 Kaza veya kılpayı kazalarda
 Belirli aralıklarla tekrarlanan kurs

Genel

Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:
Emirler, yasaklar
Alkol alınmış olması halinde aşağıdaki işlerin yapılması yasaktır: Örn. Araç kullanma,
yüksek yerlerde çalışma … lütfen tamamlayınız
Genel uyuşturucu yasağı
Hangi ilaçların algılama ve tepki verme yeteneğini olumsuz etkilediği konusunda tedaviyi
yapan doktorla önceden konuşulması
Yasak, emir, uyarı, kurtarma ve dikkat işaretlerine riayet edilmesi
Sadece kurs görülmüş olan işlerin yapılması (kalifiye işçilerin kalifiye oldukları alanda kurs
görmeleri gerekli değildir)

Kişisel Koruyucu Donanım
Usulüne uygun kullanım, bakım ve muhafaza

Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri
Emniyet esasları cetveli uyarınca KKD
Kimyasal maddelerin karıştırılması hakkındaki emir ve yasaklara riayet edilmesi (Emniyet
esasları cetveli)

Ergonomi
Đnsanların işe değil işin insanlara uyumlu hale getirilmesi!
Iş ortamındaki ana sorunlar:
1.
2.
3.
4.

Ayakta çalışma
Ağır yük kaldırma ve taşıma
Soğuk, rutubet, cereyan
Mecburi pozisyonlar (doğrulma, arkaya kaldırma, bedeni döndürme)

Muhtemel neticeler:
Bunun neticeleri örneğin kas ve mafsal ağrıları, sırt ağrıları, mafsal veya omurgada aşınma,
erken yorulma, iş veriminin düşmesi veya sık hata yapılmasıdır.
Alınacak tedbirler:
1. maddeye ilişkin)
Mola verme, destek kullanılması (mümkünse), iş akışının değiştirilmesi
(mümkünse), işçi ve işte değişiklik yapılması (işte rotasyon), dengeleme jimnastiği
2. maddeye ilişkin)
Yükün ağırlığının azaltılması, kaldırma araç ve gereçleri kullanılması, iş
aşamalarında otomasyona gidilmesi
3. maddeye ilişkin)
Koruyucu kıyafet, uygun dinlenme odaları, zararlı çevresel etkiye azami
maruz kalma süresine riayet edilmesi
4. maddeye ilişkin)
Đş akışının gözden geçirilmesi, merdiven kullanılması, "işyerinde yer
açılması", dengeleme jimnastiği, çalışılan yerin doğru yükseklikte olmasına dikkat edilmesi
...
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:
Aşı
Aşağıdaki aşıların yaptırılması tavsiye olunur:
•
•
•

Tetanos (Difteri kombinasyonu içeren aşı maddesi mevcuttur)
FSME
Belirli koşullar altında aynı zamanda da kuduz aşısı (şüpheli görülen hayvanlarla, hastalıklı
hayvan organlarıyla, v.b. temas)

Belirli koşullar altında masrafların AUVA tarafından karşılanması öngörülmektedir
(www.auva.at/vorsorge/schutzimpfungen adresinden bilgi edinilebilir)
Aşı yaptırma isteğe bağlıdır

Fırtına halinde yapılması gerekenler
Yaklaşan fırtınanın ne kadar uzaklıkta olduğunun tespit edilmesi (Pratik kural: Şimşek ve
gök gürültüsü arasında 10 saniyeden daha az bir süre geçiyorsa, fırtına tehlikeli biçimde
yakında demektir)
Fırtına tehlikeli biçimde yakında ise, şunlardan kaçınılmalıdır:
• Yüksek ağaçların olduğu ormanlık bölgeler
• Metal çitler (şarap veya meyve ekim yerlerindeki tel çitler), metal cisimler (aletler)
• Dağ silsilesi veya doruğu
• Bisiklet, motosiklet v.b. korumasız taşıtlar
• Korumasız kayıklar ve suda bulunma
• Gruplar halinde çok yanyana durma
• Gruplar halinde çok yanyana durma

Đlk yardım
Đlk yardım kutusunun konulması

Yangın halinde yapılması gerekenler
Đtfaiyeye haber verin
Tehlike altındaki kişiyi (kişileri) kurtarın
Tehlike bölgesindeki (buraya açılan) pencere ve kapıları kapatın
Yangını söndürmek için yangın söndürücüleri kullanın (bkz. yer planı)
Đcabı halinde cankurtarana haber verin – Đmdat telefonu: 144

Diğerleri

Kurs öğretmeninin ismi

Kurs gören şahıs

Tarih

Imza

Bir sonraki kurs
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