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 רשימת תיוג – בטיחות במכוני תערובת
 
 

 נושא הבדיקה כן לא הערות
 :חשמל   
קיימים  לוחות  חשמל  תקינים  ושלמים  על  פי  התקנות  והדרישות    

 IP54Xלהגנה לפי 
 )פחת(קיים מפסק זרם דלף    
 .השקעים בקירות תקינים ושלמים ושקועים בקירות המבנה   
 ל סטטיהמכונות מאורקות למניעת חשמ   
 מופרדת במעגל מוגן) מערכת הזנה(מערכת כח    
 :תאורה   
 קיימת תאורה מספקת לנוחות המשתמשים ומוגנת התפוצצות   
 קיימת תאורת חירום מספקת המאפשרת יציאה בחירום   
 מחזירי אור" יציאה"קיימים שלטי    
 .קיימת תאורת חירום מעל  מעברים ראשיים   
 :מערכת הזנה   
 מערכת ההזנה מובטחת מפני פגיעה אקראית לעובדים   
 גלגלי שיניים ומזינים מוגנים לבטח, שרשראות   
חלזונות ומאביסים , המגינים שלמים ותקינים ומתאימים ליעודם   

 .קרדנים וצירי הינע מוגנים כנדרש, מוגנים לבטח
המיכלים    בורות  על  להגנה  שבכות   קיימות 
 נה מוגנת בפני חשמל סטטימערכת הטעי   
 המערבלים מוגנים בפני הכנסת ידים   
 :כיבוי אש   
 קיימים מטפי כיבוי תקינים ומתאימים ליעודם ומסומנים בבירור   
 .מסומנת בגלוי, קיימת מערכת גלגלונים וזרנוקים מתאימה   
 . נבדקת תקופתית–קיימת מערכת התראה לגילוי אש    
עבר תרגולת בכיבוי אש במקום מוקף ובאווירה אחראי המרכז    

 נפיצה
 :מעברים   
 למבנים מעברים רחבים ובטוחים   
או חביות מעורמות בסמוך לדפנות ומאפשרות /ערימות שקים ו   

 מעבר בטוח לאדם ולכלים
 הערימות מובטחות מפני טיפוס או גישה לא מורשית   
 קיים ניקוז שפך ומי גשמים   
 :ותסולמ   
 וודא כי ראש הסולם נעול ומאובטח למניעת טיפוס לא מורשה   
  מטר ועד לראש הסולם2וודא קיום מעקה ומשענת גב מ גובה    
 .  מטר1וודא כי בראש הסולם קיים מאחז יד בגובה    
 :אבק נפיץ   
 וודא כי במתקן קיימת מערכת הגנה בפני התפוצצות אקראית   
 פ להגנה בפני אבק"ם מסיכות חוודא כי לעובדי   
 .וודא כי לעובדים ציוד וביגוד מתאים לעבודה במקום מוקף ונפיץ   
ראשונה     :עזרה 
 ר נגיש ותקין"וודא כי קיים ארון ע   
 ר"וודא כי העובדים עברו תרגול בהגשת ע   
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 :רעש   
 ).db 85מעל (וודא כי לעובדים ציוד מגן אישי כנגד רעש מזיק    
 .וודא כי מכונות היוצרות רעש חזק במיוחד מוגנות מסביב   
 : הגיינה–שרותים    
 .יש לוודא כי קיימים שרותים מתאימים לעובדים   
 .וודא כי קיימת עמדת שטיפה לפנים וידיים   
 : מכונות בתנועה–מלגזות    
רש או מאביסים ניידים מסומנים כנד/יש לוודא כי מסלולי מלגזות ו   

 .ומבטיחים כי לא תהיה תנועת הולכי רגל במסלולם
 :כלי הרמה, מנופים, כננות   
וודא כי כל מכשירי ואביזרי ההרמה מתאימים ליעודם וכי נבדקו    

 .במועד על ידי בודק מוסמך וכי קיימים תזכירי בדיקה
 :נושאים נוספים לבדיקה   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 


