Meyvecilik
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

Meyvecilik

Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Genel
Gereken KKD kullanın (örn. emniyet ayakkabısı, rutubete, sıcağa, soğuğa dayanıklı kıyafet,
göz ve ağız maskesi, koruyucu eldiven)
Kaymayan sağlam ayakkabı (örn. emniyet ayakkabısı giyin)
Üzerinize oturan, hava koşullarına uygun kıyafet giyin
Ağır yükleri ergonomik biçimde kaldırmaya, hareket ettirmeye ve taşımaya dikkat edin
(yardımcı araç)
Đş akışlarını ergonomik hale getirin
Doğru biçimde kaldırma ve taşıma (yardımcı araç ve gereç kullanın)

Makine ve cihaz kullanımı
Đşletme talimatı uyarınca çalıştırma, bakım ve tamir
Sadece usulüne uygun biçimde elden geçirilmiş makineleri/cihazları kullanın
Kaplama, kapak ve koruyucu kapak kullanın
Makine parçalarının tamamen durmasını bekleyin
Tamir, temizlik ve bakım işlemlerini ancak makine tamamen durduktan ve emniyete
alındıktan sonra yapın, yukarıda kalan makine parçalarına destek koyun
Acil kapama tertibatlarını kontrol edin

Forklift kullanımı
Vasıf belgesi (Forklift ehliyeti)
Dikkatli sürüş
Başka kişiler binemez
Sadece yeterli genişlikte ve sağlam yollardan gidin
Yavaş ve sadece yük inik biçimde sürün
Devrilme halinde forkliftten aşağı atlamayın
Çok fazla sayıda sandığı üstüste koymayın
Yükleme rampalarının yeterli genişlikte, taşıma kapasitesine sahip ve kaymaya karşı
emniyet altına alınmış olması gerekmektedir
Yükü düşmeye ve kaymaya karşıyı emniyete alın
Önde görüş engeli olması halinde, geri viteste gidin
Vasıf belgesi (Forklift ehliyeti)

Tesisin kurulumu ve koruyucu bakımı
Makineleri kulanırken kullanım tahditlerine (meyil) riayet edin
Makinenin hareketli parçaları ile aranızda emniyet mesafesi bırakın
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:
Isınmış parçalara dokunmayın (örn. elle çalıştırılan, motorlu matkaplarda)
Kökleme: Zincir halkalarını ve halatı gözle kontrolden geçirin (ağaç zinciri kullanın)
Makineleri kulanırken kullanım tahditlerine (meyil) riayet edin
Makinenin hareketli parçaları ile aranızda emniyet mesafesi bırakın
Isınmış parçalara dokunmayın (örn. elle çalıştırılan, motorlu matkaplarda)
Kökleme: Zincir halkalarını ve halatı gözle kontrolden geçirin (ağaç zinciri kullanın)

Su zıpkını kullanımı
Tüm hortum ve contaları kontrol edin
Zıpkını insanlara doğru tutmayın
Tel çit yapımı
Tel çit uçlarını bükün
Teli fazla esnetmeyin
Palangaları sağlam takın

Zeminde işlem
Zeminde sağlamlık kontrolü (beton, demir, taş)
Elle çalışan makinelerde emniyet şalterinin (dead man's switch) çalışıp çalışmadığını kontrol
edin
Elle çalışan makinelerde sağlam konuma dikkat edin
Zeminde sağlamlık kontrolü yapın (örn. beton, demir, taş)
Sağlam konuma dikkat edin

Bayırlar (Halatlı vinç tertibatı kullanımı)
Vinç tertibatının halat ve halat ucu bağlantılarını kontrol edin
Çekili durumdaki alette geri kaymayı engelleyici tertibatın işleyip işlemediğini kontrol edin
Nakil aracını (traktör) bayıra enlemesine veya çapraz koymayın
Nakil aracı ve halatlı vinç tertibatı arasında durmayın

Gübreleme ve zirai ilaçlama
Tercihen dört tarafı kapalı kabine sahip traktör kullanın (Aktif kömür filtresi)
Emniyet esasları cetveline/Kullanma talimatına riayet edin
Đş esnasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin (ancak esaslıca temizlendikten
sonra)
Kullandıktan sonra kap, tartı, kaşık v.b. kaldırın
Conta, hortum ve düzeleri kontrol edin
Hava koşullarını dikkate alın (rüzgar)

Hasat ve budama
Merdivenleri devrilmeye, kaymaya ve zemine batmaya karşı emniyete alın; üçüncü
basamaktan daha yukarı çıkmayın
Toplama arabasına emniyet mesafesi bırakın
Toplama arabalarının devrilmesine karşı emniyet tertibatını kontrol edin
Basınçlı havayla budama aletleriyle boyu aşan işlerde çalışırken kask kullanın
Hasat ve budama

Sandıkların kaldırılması, yüklenmesi, devrilmesi, meyve ayırma
Emniyet mesafesi bırakın
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Mevye depolama
CA veya ULO deposunun işaretlenmesi
Kapıları yetkisiz kişilerce açılmaya karşı emniyete alın
Đlk girişten önce en az 3 saat havalandırın ve böylece içeri yeterli derecede oksijen
girmesini sağlayın (manometre)
Kapının içeriden açılıp açılmadığnıı kontrol edin
KKD kullanın (örn. emniyetli ayakkabı ve soğuğa karşı kıyafet)

Diğerleri

Kurs öğretmeninin ismi

Kurs gören şahıs

Tarih

Imza

Bir sonraki kurs
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