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 רשימת תיוג -) לירקות ופרות (מגורי עובדיםבטיחות ב
 
 
 
 

 נושא הבדיקה כן לא הערות
 :כללי   

 מכשולים וחפצים, החצר סביב מגורי העובדים נקיה מקוצים   
 העלולים להוות מכשול או הפרעה

השמירה על , העובדים הודרכו באשר לנהלי ההתנהגות   
 וח אנשים זריםהמבנה וסביבתו וכן הכללים באשר לאיר

 :מטבח   
 מקום הבישול מאוורר ונקי וקיים חלון או יציאת אויר   
 מקום הבישול יציב ושלם ולא קיימת סכנת מעידה   
 במקום הבישול קיים ניקוז הולם המאפשר פינוי של שפך או   

 .פינוי נוזלים
 האכילה נעשית במקום נקי ומתאים ומרוחק מחומרים או

 . סיכון לאוכליםציוד אשר יש בו
 :כלים   

 כלי הבישול תקינים ושלמים ומתאימים ליעוד בו נעשה השימוש   
 כבדים מאוחסנים באופן יציב/כלי בישול גדולים   

 כלי האוכל מאוחסנים במקום נקי ומתאים ומרוחק מחומרים
 .שיש בהם סיכון להרעלה או פגיעה בעובדים

 :אחסנה   
 ים מאוחסנים במקום מתאים ונקיחומרי הבישול והמצרכ   

  חומרים הדורשים קירור מאוחסנים במקרר–בהתאם ליעודם 
סגור מסומן ומשולט , חומרי ניקוי מאוחסנים במקום נפרד   

 בהתאם וננקטו צעדים לטיפול בשפך או דלף
 כל החומרים והמצרכים נמצאים בכלים מקוריים ומזוהים   

 .באופן בולט וברור
 :גאז,  תנורים–שול מתקני בי   

 .כירת הגאז נמצאת על משטח יציב ובטוח   
 .הכירה מצוידת בהתקן סגירה שלם ותקני   
 ציוד העלול להתלקח/אין בסביבת הבישול חומרים   
 משולטים בהתאם, נבדקים תקופתית) חיצוניים(בלוני הגאז    

 .לדרישות וסביבתם נקיה מקוצים או חומרים דליקים
 . הבישול שלם ובטוח מבחינה חשמליתתנור   
 שקע התנור נמצא במקום בו הגישה אליו קלה ומהירה   
 כבל התנור והחיבורים שלמים ותקינים ומחוברים ללוח תקני   

 :כיבוי אש   
 במבנה קיים מטף כיבוי תקני המתאים בגודלו ובהרכבו לגודל   

 .המבנה יעודו ושימושו
 חסיני אש ודלת הכניסה נפתחת, תקנייםהמבנה בנוי מחומרים    

 כלפי חוץ ואין מכשולים העלולים להפריע בעת שריפה
 העובדים עברו הדרכה והסבר מפורט באשר לכללי ההתנהגות   

 ,נהלי פינוי וכיבוי בהתאם לנסיבות, בעת פריצת אש
 .העובדים עברו תרגול לפחות אחת לחצי שנה
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 :עזרה ראשונה   
 פנויה ונגישה לכל, ר מתאימה בגודלה"תיבת עבמבנה קיימת    

 .אירוע או פציעה
 העובדים בקיאים בנהלי החירום וקריאה למעביד במקרה של   

 .פציעה או פגיעה חמורה
נהלי  ר וידועים להם"העובדים עברו הכשרה בסיסית בהגשת ע   

 .הטיפול בהתאם לפציעות
 :מבנה   

 יציב ובטוח, יםהמבנה מתאים ליעודו כמקום מגור   
 דרך הגישה למבנה יציבה ושלמה ומאפשרת מעבר בביטחה   
 אחסנת חומרים מסוכנים או חומרי, המבנה מרוחק משדה   

 .הדברה ורעלים וכן מציוד חקלאי שיש בו סיכון
 יש במבנה חלונות בגודל המתאים לכניסת אויר צח בהתאם   

 .לגודלו ולמספר המשוכנים בו
 וברוחב שלא קטן(יציאה הנפתחת כלפי חוץ / כניסהקיימת דלת   

 ).מ נטו" ס60 –מ 
 :תאורה   

 קיימת במבנה תאורה מספקת לקיום העובדים ברווחה ובנוחות   
 התאורה מוגנת מפני נזק או סיכון חשמלי לעובדים   

 :קירור/חימום   
 
 

  באופן סביר ואשר אינו-גשם/קור/המבנה מוגן מפני חדירת חום  
 מהווה מטרד או גרימת אי נוחות לעובדים

 מזגן, מאורר(החימום או הקירור נעשים בעזרת ציוד מתאים    
 ).או תנור חימום חשמלי תקין ובטוח

 :צפיפות   
 העובדים המתגוררים או משוכנים במבנה גרים ברווח אשר   

 .מאפשר קיום הוגן והמתאים לצרכיהם האישיים
 חפצים זרים העלולים להוות/נוי מחומריםאזור הלינה נקי ופ   

 מכשול או סכנה
 .שלמות ויציבות, המיטות תקינות   
 קיימים תנאי מחייה המאפשרים קיום יום יומי של כלל הצרכים   

 )שרותים ומקלחות וכו, לינה ושינה, בישול ואכילה(
 : שרותים–הגיינה וניקיון    

 .הולמיםקיימים שרותים נקיים ובעלי תנאים    
 או סידורי רחצה מתאימים עם מיים זורמים/קיימות מקלחות ו   
 קיימים שרותים נקיים ואשר יש בהם קיום מלא של מניעת   

 .מחלות או העברת זיהומים לאדם ולחי
 בכמות) מטליות וכו, מגבות, נייר טואלט(קיימים אמצעים    

 .מספקת ונאותה לפי הצרכים השוטפים
 :ספים לבדיקהנושאים נו   
    
    
    
    
    
    

 


