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בטיחות בענף האירוח
 . 1בית מלו  /הארחה הגדרה
תפקידו העיקרי של בית המלו  /הארחה הוא הספקת שירותי השכרת חדרי עבור האורחי  .בענ האירוח קיי מגוו רחב
של סוגי שירותי אירוח  ,החל במלונות ללילה כמו מוטלי ומלונות דרכי למיניה  ,המש במלונות עבור אנשי עסקי ותיירי ,
וכלה בשירותי אירוח ברמה גבוהה לנופש  ,ספורט  ,שירותי  SPAועוד  .מלונות רבי מספקי שירותי נלווי  ,כמו מסעדות ,
בארי  ,שירותי כביסה  ,מועדוני כושר  ,מכוני קוסמטיקה ויופי  ,עיצוב שיער  ,מרכזי עסקי ע תשתית של תקשורת  ,חנויות ,
מתנות ועוד .
בשני האחרונות התרחב תחו האירוח והוא כולל חדרי אירוח בקיבוצי  ,בכפרי נופש ועיירות שלוות  .לרוב מו צעות
לאורחי ג אטרקציות נוספות כמו הבריכה  ,ביקור בלול ובאס  ,שייט בירד או בחצבני או לחילופי ביקור באתרי עתיקות ,
סיורי שטח בג ' יפי  ,טיולי גמלי וחמורי  ,לינה באוהלי  ,סיור לילי ועוד  .קצרה היריעה מלתאר את המגוו הקיי  .מטבע
הדברי  ,העוסקי בענ האירוח צריכי לקחת בחשבו מספר רב של משתני בבוא להבטיח את בטיחות עובדיה ובטיחותו
של ציבור האורחי .
 . 2מטרת ד המידע
הנושא של בטיחות בענ האירוח הוא סוגיה מורכבת ביותר  ,לכ לא נית להתייחס לכל המכלול של ההיבטי הבטיחותיי
כמו למשל בטיחות האורחי  " ,בטיחות ס ביבתית "  :התגוננות מפני נחשי ועקרבי  ,כללי בטיחות באבטחת אתר ארכיאולוגי ,
כללי רכיבה זהירה על בעלי חיי  ,קרי סוסי  ,חמורי או גמלי  ,בטיחות אש במהל הקמת מדורות  ,בטיחות בבריכות שחיה
וכד ' .
מטרת ד המידע היא להאיר כמה היבטי בטיחותיי מרכזיי המשותפי לכל ענ האירוח בכללותו  .הסיכוני עליה
מדובר ה סיכוני לעובד  /ת בלבד  .בטיחות האורחי היא סוגיה נפרדת שאיננו נותני עליה את הדעת כא .
יש לציי כי מטעמי של נוחות ושימושיות נער ד התפוצה לפי בעלי תפקידי כפי שהדבר נהוג במלונאות ; אול בעצ  ,אותה
החלוקה ואות בעלי תפקידי  ,א כי במינו אחר  ,קיימת ג בכל ענ האירוח .
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 . 3בטיחות בענ האירוח חקיקה
הנושא של בטיחות ובריאות העובד בכללותו מעוג בשני חוקי יסוד :
א  .פקודת הבטיחות בעבודה ) תש " ל (  . 1970 ,פקודת הבטיחות בעבודה נקראת ג " חוק המה "  ,מפני שהיא עוסקת במהות  :במה
שצרי להיעשות .
ב  .ה חוק השני הוא חוק ארגו הפיקוח על העבודה  ,תשי " ד  . 1954 ,המכונה ג חוק " המי "  ,הואיל והוא מגדיר מי צרי לעשות
" בטיחות " .לכל אחד מהחוקי האלה ישנ תקנות הנסמכות עליו והנובעות ממנו  .תקנות הנובעות מפקודת הבטיחות בעבודה
מכונות  " :ת קנות הבטיחות בעבודה "  ,ואילו התקנות שנובעות מכוח חוק ארגו הפיקוח על העבודה נקראות  ” :תקנות ארגו
הפיקוח על העבודה ".
להל כמה מהתקנות הבולטות :
תקנות ארגו הפיקוח על העבודה ) מסירת מידע והדרכת עובדי (  . 1999 ,בתקנות אלו מעוגנת חובתו של המעביד לידע את
העוב די לגבי בטיחות של ציוד  ,של חומר ושל תהליכי עבודה במקו העבודה  ,וכ למסור הוראות עדכניות בדבר שימוש ,
הפעלה ותחזוקה  .יש ליידע את העובד  /י בדבר הסיכוני במקו העבודה  ,בי א אלו סיכוני הנובעי משימוש בציוד  ,חומר
או תהליכי עבודה  .על המעביד לוודא שהעובד  /י הבי והטמיע את ההוראות  .העובד יקבל מידע בכתב ובו תמצית הסיכוני
הכרוכי בעבודתו  .התמצית תהיה בשפה המובנת לעובד  ,או שהמעביד ידאג שהתמצית תתורג לעובד בשפתו הוא .
תקנות הבטיחות בעבודה ) ציוד מג אישי (  ,התשנ " ז  . 1997בתקנות אלה מופיעות דרישות בנוגע לשימוש בצ יוד מג אישי .
תקנות ארגו הפיקוח על העבודה ) ממוני על הבטיחות (  ,התשנ " ו  . 1996בי יתר הדברי מוגדר בתקנות  ( 5 ) 4 ( 1 ) 4באילו
מקרי קיימת חובה למנות ממונה בטיחות  .לעניי בתי המלו התקנות הרלבנטיות ה  ( 1 ) 4ו :( 2 ) 4
")  ( 1מחזיק במקו עבודה שחלה עליו פקודת הבטיח ות בעבודה  ,כולה
או חלקה  ,ואשר מועסקי בו חמישי עובדי לפחות ;
)  ( 2מחזיק במקו עבודה הנמנה ע הסוגי המפורטי בתוספת השניה
ושמועסקי בו חמישי עובדי לפחות ; "
הערה  :בתוספת השניה לתקנה  ( 2 ) 4מאוזכרי בתי מלו כמוסדות המחייבי מינוי ממונה בטיחות במידה ומספ ר העובדי
בה עולה על  50איש .
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 . 4סיכוני כלליי בענ האירוח
אוכלוסיית העובדי בענפי השוני חשופה לתאונות עבודה שנית לחלק לשני סוגי .
א סיכוני תאונה כלליי האופייניי ג לענפי אחרי .
ב סיכוני אופייניי לענ התעסוקתי שבו אנו דני .
בסווג כזה נית לראות שעובדי בתי מלו ובתי הארחה חשופי לסיכוני החלקה  ,התחשמלות  ,נפילות ושריפות  ,בדומה
ל תעשיות אחרות  ,ובה לא נעסוק הפע  .לעומת זאת  ,רבי הסיכוני היחודיי לעובדי ענ ההארחה שאות נפרט ונצביע
על דרכי לפתרונ  .להל כמה מימצאי סטטיסטיי המתייחסי לאיפיוני התאונות בענ האירוח מהיבט של עובד ואורח כאחד .
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 . 5נושאי שלא יכללו במאמר התפוצה :
טיפול באוכלוסיות מיוחדות  :מוגבלי  ,נכי  ,ילדי וכד ' .
לא פורטו כללי עבודה ארגונומיי במגוו נושאי כמו  :שאיבת אבק  ,ניגוב רצפה  ,שימוש בכלי יד ארגונומיי
מתאי וכד ' .
לא נתייחס ג לבעלי מקצוע מזדמני כמו  :נגר  ,שרברב וכיו " ב .

 ,תכנו שילוט

 . 6איפיוני מחלקות ובעלי תפקידי במלו ובענ האירוח בכללותו
מאמר התפוצה בנוי לפי מחלקות ובעלי תפקידי במחלקות עצמ .
מחלקות המלו נחלקות על פי רוב לפי תפקידי המחלקה ל  :מחלקת קבלה  ,מחלקת משק  ,אחזקה  ,אוכל ומשקאות  ,שירותי
משרד והנהלת חשבונות  ,שונות  :סלו יופי  ,חנות מתנות  , SPA ,ומרכז בריאות  .במקומות הארחה וחדרי אירוח כפריי
קיימי בעצ אותה החלוקה ואות בעלי תפקידי  ,א כי במינו אחר ובחלוקה הרבה פחות מוקפדת וקשיחה בי בעלי
התפקידי  .בסופו של ד התפוצה תופענה התייחסויות לנושאי כלליי כמו  :עישו פסיבי  ,הטרדה מינית  ,ומער כיבוי
אש ודרכי מילוט בעת שריפה .
 . 7ביבליוגרפיה :
Lorusso - Ergonomic Designs for Hotel Work . 1
Haruhito Matsunami - Hotel Accidents . 2
* ה פריטי האלה לקוחי

Thomas

מתו אתר של אוניברסיטת קורנל http :// ergo . human . cornell . edu . HotelEzra / intro . htm

.3
 . 4פרופ ' א  .דונגי גליו מידע על סיכוני תעסוקתיי  :חדרנית  ,המוסד לבטיחות ולגיהות .
 . 5דיני כבאות  ,בהוצאת כתובי . 1997 ,
 . 6פרייזלר  ,החקיקה בתכנו ובבניה .

ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety 1998 - Pan Tau Lee, Hotel and Restaurants, pp. 98.1-98.9

עמ '  4מתו

29

יוני – 01

הגדרת התפקיד של
המחלקה

מחלקת הקבלה
אחראית על הזמנות חדרי
המלו והשירותי המוגשי
בו  ,קבלת האורחי  ,הסדרת
ושירותי אירוח
חדרי
שוני .

סיכוני בטיחות ובריאות
סיכוני בטיחות בריאות מרכזיי

הערות
כללי עשה :
למק את צג

א .מפעילי עמדות מחשב פקידי קבלה ,טלפני ובעלי תפקידי נוספי העובדי
לגובה עיניו של
מול האורחי משתמשי לרב במחשבי  .שימוש במחשב בתנאי ארגונומיי
המשתמש  .זוית
לקויי קשור במספר גורמי כמו :מאמ ויזואלי ותנאי ראייה גרועי  ,שמוש רצי
הראייה הנוחה נעה בי
ולא נוח במקלדת או בעכבר  ,תנוחת גו בלתי נוחה בכיסא לא מתאי ותכנו גרוע
. 30 0 5 º
בכלל של תחנת העבודה .תנאי עבודה לקויי עלולי לגרו במצבי מסוימי
הישיבה מול המחשב
לתסמונת המינהרה הכפית )) (CTSכאבי בשרש כ היד( או לתופעה בריאותית צריכה להיות במרחק
המחשב ביחס נכו

הקרויה  , (repetitive strain injury ) RSIכאבי כתפיי  ,גב תחתו או צוואר .

של  70 50סמ '
מהמס .
ישיבה זקופה אבל

במחלקת

בעלי תפקידי
הקבלה
מנהלי  ,פקידי קבלה ,
מרכזני ) טלפניות (  ,בל בוי
ושירותי סבלות  ,אנשי
ביטחו  ,שוער  ,נהגי
ושירות חניה .

ג משוחררת
כיסא מתכונ בעל 5
רגליי  .כרית תמיכה
במותנית
הדו לרגליי
לפרטי  :חוברת
עבודה מ ול המחשב
בהוצאת המוסד

לבטיחות ולגיהות .
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מומלצי :
א  .סבבי בני 4
ב .עבודת משמרות/פקידות קבלה קופאי לילה.
במלונות נהוגה עבודה של  3משמרות .חלק מהעובדי נאלצי איפוא לעבוד ,וכל פע ימי ומנוחה
במשמרת אחרת .עבודה במשמרות כרוכה לעיתי בהפרעות שינה שבעקבותיה עלולה מתאימה בי
משמרת אחת
לחול ירידה בעירנותו של העובד וחשיפה לתאונות אחרות.
לשניה .
ב  .תשומת לב
צריכה להינת
לתזונה בריאה
לעובד משמרות ,
ולאיוורור נאות .
ג  .פקידי קבלה עבודתו  /ה של פקיד  /ה קבלה כרוכה בעמידה ממושכת במש
פתרונות נוספי
שעות רבות ; אחד הפתרונות המוצעי הוא כיסא ישיבה  /עמידה שמאפשר תוכלו למצוא
במאמר  :ויסמ ,
לפקיד  /ת הקבלה מנוחה לרגליי  ,ומצד שני הוא עדיי נמצא בגובה העיניי
שלו :
ע האורחי במלו .
"עבודה בעמידה
ממושכת  :נזקי
מצ " ב רשימה של  2חברות המשווקות את המוצר הזה :
ופתרונות"  ,בטיחות
א  .חברת ניצני פלטכניקה טל 5610821 :
 ,240עמ' . 13 12
טלפו . 03 6820824 :
ב  .חברת דובל
ד  " .בל בוי " ) נער מזוודות ( /שוער פעולות של פריקה וטעינה של מזוודות ,
וטלטול והרמה של חפצי האורחי כרוכי בסיכוני לגב תחתו  ,לברכיי
ולפגיעות בקרסול  .סיכונ י הפגיעה גדולי במיוחד כאשר הצוות אינו מיומ
ומתודר  .חובה להעביר הדרכה בדבר טכניקות של הרמה וטלטול נכונ י .
יש לצייד את השוער והבל בוי באמצעי מכניי שיקלו עליה ביצוע
הפעולות .
עמ '  6מתו

29

יוני – 01

אמצעי מניעה:
ואחזקת אתר א .סימו ברור של נתיבי
התנועה ,שבילי
ומעברי .

ה  .שירותי חניה שירותי חניה עשויי לכלול ג גביית תשלו
החנ יו .
בסוג זה של עבודה עשויה להיות תחלופה גבוהה  .ע הסיכוני נכללת סכנת
פגיעה מרכב נוסע לשומר החניו  ,ונשימת גזי הנפלטי מכלי רכב ) כמו חד
ב .הצבת תמרורי של
תחמוצת הפחמ ( .העובדי ג עלולי להחש לאבק  ,חומרי ניקוי ,
כיוו נתיב הנסיעה.
אדי צבע ושפכי שמ  .נשקפת ג סכנה של שוד ואלימות .

ג.סימו מעברי חציה
והצבת חבלי הפרדה
באזורי בה מבוצעות
עבודות אחזקה.
ד .כל שפכי שמ יש
לנקות באופ מיידי
למניעת סכנת החלקה.
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הגדרת התפקיד של
המחלקה

סיכוני בטיחו ת ובריאות

כללי עבודה נכונה באש גלויה :

מחלקת אחזקה

סיכוני בטיחות ובריאות

הגדרת תפקידי

עבודה באש גלויה במקומות עבודה רבי עבודה באש

מחלקת האחזקה מבצעת
עבודות ניקיו יסודי ,
תחזוקה שוטפת  ,צביעה ,
תיקו ועיצוב מחדש של
חדרי הלובי  ,חזית  ,תחזו קה
של מערכות החשמל  ,המי ,
החימו ומיזוג של האוויר
של המלו או בית ההארחה ,
ועוד .

גלויה היא מקור לשריפות .עבודה באש גלויה מוגדרת
כפעולה הכוללת חימו  ,חיתו או ריתו באמצעות גז
או חשמל ,או פעולות אחרות העלולות לגרו להיווצרות
ניצוצות או לפריצת אש.

חשיפה לחומרי הדברה בא נעשתה במלו פעולת הדברת
מזיקי עלולי עובדי  ,כגו עובדי אחזקה ,עובדי ניקיו ,
חדרניות וכו' ,להיחש לרעלי זרחניי או קרבמטי שפגיעת
יכולה להיות קשה בפרט א אי מקיימי כללי היגינה בסיסיי
כגו רחיצת ידיי לפני אכילה ושתייה .זהירות יתר יש לנקוט
בשימוש בחומרי הדברה באזור מחסני המזו והמטבחי  .חדירת
חומרי אלה למזו עלולה לגרו להרעלות המוניות.
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א  .לעבודה באש גלויה נדרש אישור מראש על ידי
גור מוסמ מטע הנהלת המלו  .ב .אישור לא
ינת א לא יתמלאו אמצעי בטיחות נאותי
במקו העבודה ,כולל:
בדיקה לשלילת הימצאות אווירה נפיצה
)שאריות של חומר דליק  ,או אדי חומר דליק,
בקרבה לחומרי דליקי ( ,אבקה נפיצה ,וכד'
ברדיוס של לפחות  11מטר
ציוד העבודה יהיה במצב תקי ושמיש
א העבודה מתבצעת בקרבה למחס יש לשקול
פינוי מלא או חלקי של המחס .
הגור המוסמ יוודא שאמצעי הבטיחות
הדרושי אמנ קיימי .
יש לוודא שסביבת העבודה ,דהיינו הרצפה או
הקירות אינ עשויי מחומרי דליקי
האישור יהיה נקודתי לעבודה וינת לזמ
מוגבל.
יש תמיד להיער לאמצעי הגנה מפני אש
לעצירת דליקה פוטנציאלית .

העבודה בחומרי הדברה תתבצע על ידי
אד מורשה ובהתא לתקנות הקיימו ת .

מוצרי

כימיי

צוות האחזקה עשוי להשתמש במוצרי

כימיי רעילי למטרות קירצו
ניקוי שטיחי  ,קירות ורהיטי .

והברקה של הרצפות ,

להיחש לממיסי
עובדי אחזקה עלולי
ממיסי
המצויי בתו חומרי צבע  ,דבקי המשמשי להדבקת
שטיחי ורצפות  ,לחומרי המשמשי לחידוש רהיטי
וע וד  .לממיסי השפעות בריאותיות מזיקות כמו גירוי של אמצעי מניעה
העור  ,גירויי עיניי  ,א וגרו  .במקרי יותר קיצוניי עלולה
להיגר  ,בחשיפה ממושכת פגיעה במערכת העצבי  ,כליות ,אמצעי המניעה כוללי :
ריאות ,כבד ואברי הפרייה  .ממיסי מסוימי ג מוכרי
א .הדרכה בכללי עבודה טובי בתחומי של
כמסרטני או חשודי כמסרטני .
בטיחות ,שימוש בכלי עבודה ,וציוד מג אישי
לרבות הגנת הנשימה .יש להדרי את העובדי
חשיפה לאסבסט
אסבסט צמנט מצוי בבתי מלו רבי  .על פי רוב אסבסט בכל הקשור לשימוש נכו במסנני נשימה,
צמנט שימש כחומר בידוד ומעכב בעירה .האסבסט מצוי
בחירת המסנני לסוג העבודה ,ותחזוקה של
בסביבה של צנרת וחומרי איטו  .מוצרי העשויי
אסבסט ,כגו לוחות של גגות או קירות אסבסט מתחילי
הציוד.

להוות סכנה בריאותית במיוחד בתהליכי הפירוק והבלאי
של החומר ,שיוצרי אבק אסבסט .לכ נדרשת בקרה
קבועה של מוצרי אסבסט .מאחר ואסבסט הוא חומר ב .יש לערו בדיקות תקופתיות כלליות לבדיקת
מסרט  ,ולחשיפה אליו יש אפקט בלתי הפי  .הוא עלול
ההתאמה של העובד לעבודה ,ובדיקות ספציפיות
לגרו לאסבסטוזיס  ,סרט הריאות או מסותליומה )צורה
בכפו לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה לגבי
נוספת של סרט המופיע בקרומי הריריי .
חומרי ספציפיי .

החלקות ונפילות

צוות האחזקה חשו לסכנת נפילה מסולמות במהל
עבודות איטו  ,תליית נברשות  ,שיפו מרפסות
וצביעת קירות  .יש להעביר הדרכה נכונה בדבר אמצעי
טיפוס ומעבר ממפלס למפלס .
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הגדרת התפקיד של
המחלקה

מחלקת אחזקה :
חשמלאי תחזוקה

סיכוני בטיחות ובריאות

הערות

סיכוני תאונות :
סיכוני בעבודות חשמל
התחשמלות תו
עבודה על ידי בר סמכא ובהתא לחוק
מערכות חשמל .
סיכוני כוויה מציוד חשמלי וציוד
עבודות חשמל תתבצענה רק על ידי חשמלאי בעל
תאורה .
כדי הפעלה ותיקו

רישיו מתאי לסוג העבודה.
העבודה תתבצע בהתא

לדרישות חוק החשמל

ותקנותיו ) תקנות הבטיחות בעבודה חשמל
 ,התש "

. ( 1990

סיכוני היפגעות מציוד מכני וחשמל
לפעולות חיתו  ,הרכבה
המשמשי
והלחמה  ,במיוחד בעבודת אחזקה .
סיכוני נפילה בעת שימוש בסולמות ,
במיוחד בעבודות אחזקת מערכת חשמל .
סיכוני קרינה :
חשיפה לקרינה ממכשירי פולטי קרינה
במהל מת שירות אחזקה למכשירי
ולמערכות חשמליות
סיכוני כימיי :
סיכוני כלליי הנובעי משאיפת חומרי
ניקוי וחיטוי
סיכוני אחרי :
סיכוני הילכדות במקומות סגורי
פירי וקשתות בה נמצאי כבלי
חשמליי .
עומס גופני ונפשי עקב עבודה במשמ רות .
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הגדרת התפקיד של
המחלקה

מחלקת משק

סיכוני בטיחות ובריאות

סיכוני בטיחות ובריאות עיקריי

הגדרת התפקידי

חדרניות

מחלקת משק אחראית על
ניקוי חדרי המלו ,
הפרוזדורי והשטחי
המיועדי לכלל האורחי
כמו השירותי  ,הבריכה
והלובי ועל בקרת המלאי
של חדרי המלו  .מחלקת
משק עשויה לספק ג
שירותי מכבסה עבור
האורחי .

פגיעה שלד  /שרירי  , RSI ,תחזוקת עגלות ההספקה
החדרניות חשופות לפגיעות במערכת שלד שרירי ,
כולל פגיעות הקשורות ביציבה בעת העבודה  ,בהזזה או
בנשיאה של חפצי כבדי  .כמו כ  ,עלולות  ,במצבי
מסוימי  ,להגר פגיעו ת ) Repetitive Strain ) ( RSI
 ( Injuryכתוצאה מביצוע תנועות שחוזרות על עצמ
הקשורות בתחזוקת חדרי מגורי במלונות במצב נקי
ומסודר  ,כדלקמ  :הזזת וסידור הרהיטי  ,הפיכת
המזרוני  ,איבוק תריסי שולחנות ורהיטי  ,איסו
כלי מיטה משומשי לש כביסת  ,הצעת מיטות ,
שט יפה וליטוש רצפות  ,רחיצת חדרי אמבטיה  ,שאיבת
אבק  ,ריקו פחי אשפה  ,הנעת עגלות הספקה
בפרוזדורי ועוד .
חשיפה לכימיקלי המשמשי לניקוי
חומרי כגו חומצת מלח ) חומצה הידרוכלורית (
ואקונומיקה ה חומרי המשמשי בתדירות גבוהה
ברחיצת הקבועות הסניטריות בחדרי  .חומרי אל ה ,
המכילי כלור פעיל  ,תוקפי את מערכות כלי הנשימה
של העובד  ,את ה רקמות ה ריריות ואת העיניי  .חשיפה
לכמות גדולה מהמותר של חומרי אל ה גורמת
לצר י בות ובמקרי קשיי יותר להרעלה של ממש .
ט יפול לא זהיר בחומר בידיי חשופות גור א
לצריבות והופעת אדמומית בעור .
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עגלות אספקה מסייעות ב ידי חדרניות
בעבודת השוטפת  ,א יש לתחזק את
העגלות על ידי התקנת מערכת גלגלי
שנעי בצורה חלקה והמסוגלי לשאת
משקל גדול מבלי להתהפ  .העגלות
צריכות להיות קלות לתימרו ואסור
שתהיינה גבוהות מדי על מנת לא
להסתיר את שדה הראייה .

מניעת הסיכו מתבצעת בדר כלל ע " י כ
שהעובד מודע לסיכו הכרו בחומרי
הניקוי ומשתמש בכפפות מתאימות וכ
מרחיק את אפו מהמקו אליו שפ את
חומרי הניקוי  .פתיחת בקבוקי החומר
צריכה להיעשות בזהירות ותו הרחקת
הא מהכלי הפתוח  .במקו שבו מבצעי
את הניקוי יש לדאוג לאיוורור טוב של
החדר על מנת למנוע אדי בריכוז גבוה .
רגישות
כבעלי
הידועי
עובדי
להימנע מחשיפה
אסתמטית חייבי
לחומרי הניקוי שצוינו .

חשי פה לחומרי הדברה
עובדי הנקיו  /חדרניות חשופי לחומרי ההדברה ,
במקומות
ג
מבצעי
עקב פעולת הנקיו שה
מוצנעי בחדרי שהמתארח במלו אינו מגיע אליה .

מעידות והחלקות
החדרניות מצוידות כ שתוכלנה לבצע את עבודת
במהירות האפשרית  .כתוצאה מכ ה עלולות להחליק
על רצ פות רטובות או כתוצאה מהתקלות בחפצי
אורחי או פריטי כביסה  .עובד המכבסה עלולי
להחליק על רצפה רטובה .
חתכי
כתוצאה משברי זכוכית  ,ומסכיני גילוח
חתכי
משומשי  ,פסולת חדה או מזרקי משומשי .
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מ ניעת הסיכו צריכה להתבצע ע " י
הדרכת העובדי וקיו מערכת שתודיע
לעובדי הנקיו על המועד בו בוצעה
פעולת ההדברה ומש הזמ הדרוש עד
שלושה
שרעילות החומר תפוג ) יומיי
וכו ' (.

סיכוני תאונות :

מכבסה :
עוסקת בהפעלת מכונות
לניקוי  ,כיבוס  ,ייבוש
וגיהו כבסי

ודקירות מחפצי

המושארי

בתו

סיכוני חיתו
הבגדי לכביסה.
סיכוני מוגברי של החלקה על רצפה רטובה בגלל
השמוש הרב בסבוני ודטרגנטי .

סיכוני התחשמלות בזמ הפעלת המכונות או הטיפול בה .

סיכוני כוויות כתוצאה ממגע ע צינורות מובילי מי
רותחי או קיטור.

סיכוני כימיי :
סיכוני הנובעי ממגע ע חומרי ניקוי.
סיכוני כתוצאה משאיפה קבועה של אדי נוזלי
ואבקות המשמשי לכביסה ולהלבנה.
חשש לסרט תעסוקתי כתוצאה משימוש בחומרי
אלה.
סיכוני בניקוי יבש ,מהחומרי הבאי  :בנזי ,
טרפנטי  ,בנזול ,פחמ דו גופרי ועוד.
סיכוני פיזיקליי :
חשיפה לשינויי טמפרטורות קיצוניי .
סיכוני פגיעה בשמיעה עקב חשיפה לרעש של מכונות
כביסה וייבוש.
סיכוני ביולוגיי :
סיכוני הידבקות עקב מגע ע הפרשות.
סיכוני אלרגיה נשימתית עקב שימוש בחומרי כביסה.
סיכוני אחרי :
עמידה ממושכת כתוצאה מכ נגרמי מחלות גב
תחתו  ,מחלות ורידי הרגליי וכאבי רגליי .
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הגדרת התפקיד של
המחלקה

מחלקת אוכל
ומשקאות
הגדרת תפקידי
מחלקת אוכל ומשקאות
שכוללת שירותי מטבח ,
בארי  ,שירותי מלצרות ,
שירותי אספקת אוכל
ומשקאות לחדרי ועוד  .ע
חברי הצוות נמני  :עובדי
מטבח  ,רוחצי כלי ,
מלצרי  ,שירות חדרי
ובארמני

סיכוני בטיחות ובריאות

הערות

סיכוני בטיחות ובריאות
ביצוע פעולות שחוזרות על עצמ

Repetitive ) RSI

 , ( Strain Injuryכ תוצאה מפעולות שחוזרות על עצמ
שוב ושוב  ,כמו למשל אספקת דברי מזו לאורחי
באמצעות נשיאת מגשי מזו כבדי למרחקי ארוכי .

פעמי רבות המלצרי ועובדי
החלקות ונפילות
המטבח חשופי לרצפה רטובה  ,לא רק במטבח או
בחדר האוכל אלא ג בדרכ להגשת שירות .
עבודות מלצרות במטבח נחוצות נעלי בטיחות  ,להגנת כ
הרגל  ,ומעטפת שתמנע פגיעת נוזלי חמי  .שכ  ,עבודת
מלצרות כרוכה ג בכניסה למטבחי וסביבה דומה .
עבודות מטבח ומלצרות כרוכות ג בעמידה והליכה
ממושכ ות  ,תנועות בלתי נוחות  ,תנועות כפיפה  ,הרמ ת
משאות ועוד .

החלפת המגשי בעגלות
במקו זאת יש לשקול החלפת המגשי
בעגלות הגשה קלות לתימרו ומתוחזקות
היטב  .במידה וע גלת ההגשה כוללת ג
מיתק לחימו מזו יש להדרי את
העובדי בשימוש בו .

המלצות
סביבת העבודה צריכה להישמר נקיה וכל
נעלי העובדי חייבות למנוע סכנת החלקה
ככל האפשר ) אוירה רטובה ( וה צריכות
להיות נעליי בעלות סוליות ע מקד
חיכו גבוה  .דרושות נעליי שסוגרות את
הרגל מכל הצדדי  ,שסוליותיה בעלות

פרופילי  ,וה עמידות בפני שומ  .כתמי
שמ או מי יש לנגב מייד  .נעליי
צריכות להיות נוחות למשתמש ומומל
שתהיינה בעלות תכונות אורטופדיות .

מחלקות שירותי משרד
והנהלת חשבונות
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הגדרת התפקיד של
המחלקה

שירותי

מגווני

שירותי מיוחדי כוללי :
בריכות שחיה SPA ,ומרכז
בריאות ,סלו יופי ,מעצב
שיער ,וחנויות מתנות
ותכשיטי .

סיכוני בטיחות ובריאות
בריכות שחיה
בריכות שחיה צריכות לעמוד בדרישות החוק :
תקנות רישוי עסקי ) תנאי תברואה נאותי לבריכות
שחיה (  ,התשל " ג  , 1973פרקי ג ' ד ' .
תקנות רישוי עסקי ) תנאי תברואה נאותי לבריכות
שחיה (  ,התשנ " ד . 1994
כמו כ בריכה צריכה להיות מופעלת על ידי מפעיל
מוסמ שעבר הכשרה מתאימה  .כמו כ דרושי
ממשרד הבריאות  ,הרשות
מתאימי
אישורי
המקומית  ,המשטרה ודרישות נוספות שתועלינה על
ידי הרשויות המת אימות .
סיכוני בטיחות ובריאות
חשיפה לחומרי ניקוי וחיטוי במיוחד אצל עובדי
ניקיו של המקלחות  ,חדרי הלוקרי והשירותי .
עיקר הסיכוני ה מגירויי עור ומערכת הנשימה .
עובדי התחזוקה של הבריכה :
עלולי להחש לכלור מוצק  ,נוזלי או גזי  .נזילה
של כלור עלול ה לגרו לכוויות ובעיות נשימתיות
קשות  .טיפול שלא כהלכה בכלור עלול להוביל
לתאונות .
עובדי תחזוקה ונקיו של הבריכה נחשפי לסכנת
החלקה ומעידה על משטחי רטובי  .יש לתחזק ככל
האפשר את המשטחי למניעת רטיבות ולהנחות את
העובדי לנעילת נעליי בעלות מקד חיכו גב וה .
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העובדי חייבי לקבל הדרכה כיצד
לטפל בחומרי כימיי ולהתמודד ע
מקרי של דליפה וחשיפה מסוכנת .
למניעת החלקה יש להכשיר משטחי
מתאימי בעלי מקד חיכו גבוה כנגד
החלקה  ,לרבות מקלחות  ,חדרי סאונה ,
מלתחות ומקומות נוספי בשטח
הבריכה שבה קיימת סכנת החלקה .
שטחי מחליקי ורטובי יש לנקות
מייד .

סיכוני בטיחות ובריאות

הגדרת התפקיד של
המחלקה

הערות

מכו כושר
חדר כושר ומרכז בריאות ,
 , SPAאמבטיו ת שמני ,
חדרי עיסוי .
בעלי תפקידי :
מדרי בחדר כושר  ,מעסה .

תחיקה – זיקה לבטיחות
המכו צרי לעמוד בדרישות :

חוק מכוני כושר ) רישוי ופיקוח (  ,התשנ " ד . 1994
חו ק רישוי עסקי  ,התשכ " ח  1968סעי  :מכוני
כושר .
 SPAו אמבטיות שמני
כימיקלי המשמשי לניקוי ולחיטוי מקלחות
ומלתחות עלולי לגרו לגירויי עור .
סכנת החלקה ונפילה באווירה רטובה

מעסי  /ות
תפקיד מעסה מטופלי
או לקוחות אחרי לצור
הגברת זרימת הד  ,הגברת
הפעילות העצבית  ,שחרור
שרירי מתוחי  ,החזרת
חוליות עצ ופרקי
למקומ לפי הוראות
הרופא .
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מעסה  :סיכוני
סיכוני התחשמלות ממכשירי חימו והקרנה .
סיכוני החלקה עקב שימוש בשמני העיסוי .
סיכוני קרינה אולטרה סגולה ואינפרא אדומה .
סיכוני הדבקות במחלות עקב מגע ע חולי .
סיכוני לכאבי גב תחתו עקב עמידה ממושכת על
הרגליי .
סיכוני דפורמציות גופניות עקב מעמס גופני מוגבר
על השרירי .
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למניעת החלקה יש להתאי משטחי
מתאימי נגד החלקה  ,בעלי מקד חיכו
גבוה  ,לרבות ביציאה וכניסה לאמבטיות
וכד ' .
כמו כ יש להתקי מוטות אחיזה לסייע
למטופלי בפעולות קימה וישיבה
במהל הטיפול ולאחריו .

מכוני יופי ומעצבי שיער
ע הסיכוני לספרי וקוסמטיקאי נמני  :גירויי עור
מתכשירי שיער ,כוויות כתוצאה ממגבות חמות ,פ  ,מכשיר
ל סילסול שיער  ,חתכי עור מסכיני גילוח וממספריי .
סיכוני מיוחדי כוללי  :בעיות נשימתיות ואפילו סכנת
סרט כתוצאה מחשיפה חוזרת ונשנית לכימיקלי מסוימי ,
כמו חומרי צבע שיער מסוימי  .נשקפת ג סכנת RSI
) (repetative strain injuryכתוצאה מביצוע חוזר ונשנה
של פעולות בתנוחות גו לא נוחות.

פתרונות :
העובדי יודרכו בזיהוי חומרי
מסוכני והטיפול בה .
העובדי יודרכו בזיהוי סיכוני
ארגונומיי הנובעי מסביבת עבודה
לקויה .
בזמ עבודה ע צבעי פרמננט  ,צבעי
הלבנה ותוצרי כימיי אחרי יסופקו
לעובדי כפפות וחלוקי ) סינרי (
מתאימי .
החנות וסביבתה יאווררו בצורה נאותה
על מנת לספק אוויר נקי ולינוק את
האדי  ,במיוחד בסביבת עבודה שבה
מתבצעת פעולת מיהול צבעי השיער .
סכיני גילוח ומספריי יתוחזקו כיאות
למניעת חתכי ופציעות .

חנויות מתנות /מזכרות/תכשיטי בשטח המלו
הסיכוני העקריי ה :
סיכוני נפילה או החלקה קשורי
עירו של הסחורה על המדפי .
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לרוב באיחסו או

העובדי יודרכו בדבר טכניקות הרמה
מתאימות ויצוידו בעגלות יד לצור
שינוע הסחורה  .המעברי יהיו נקיי
מסחורה על מנת לאפשר מעבר נוח
ולמנוע תאונות .

הגדרת התפקיד של
המחלקה

סיכוני כלליי

סיכוני בטיחות ובריאות

עישו סביל

הערות

שמירת המלונות במצב סגור כדי לחסו

באנרגיה של חימו או קירור גורמת להצטברות רבה של
עש סיגריות בע יקר בשטחי הציבוריי שבמלו  .הדבר
גור לחשיפת עובדי לעש ג א אינ מעשני  .יש
דעות שונות על מידת הנזק שגור העישו הסביל א נזק

כלשהו נגר בוודאות  .קשיי נשימה וגירוי לעיניי ה
מהקלי שבמפגעי העישו .

התנהגות אגרסיבית/הטרדה מינית

פקידות קבלה ,

להחש
חדר ניות ועובדי  /ות נוספי  /ות עלולי
להטרדה מינית ו  /או תוקפנות ואפילו אלימות מצד
האורחי  ,המעסיקי או מועסקי אחרי .
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מניעת הנזק אפשרית ע " י הגבלת
שטחי העישו או שימוש במערכות
מזוג המחליפות  %מסוי של האוויר
באוויר צח .
הממוזג בחלל המלו
נית לבצע מדידות באזורי העישו
האוויר
ולהוריד את רמת זיהו
לרמה רצויה ע " י איוורור מקומי .
מידע נוס :
" עש סיגריות סיכו נוס במקומות
העבודה "  :מתו סיכו של ארגו
הבריאות העולמי  , " 1992 ,בטיחות , 233
עמ ' . 1 16
בכל מלו  /חדרי אירוח צריכה להיות
כת ובת אליה נית להפנות את התלונות .
העובדי  /ות יתודרכו בדבר כללי
התנהגות אסרטיביי ע ציבור
הלקוחות  .קציני בטחו יתודרכו לגבי
טיפול נאות במקרי כאלה .

הגדרת התפקיד של
המחלקה

כיבוי אש  ,אמצעי
יציאה מבני
והתארגנות חירו

סיכוני בטיחות ובריאות

הערות

היערכות מער כיבוי אש
היערכות של מער כיבוי אש תהיה
בדיקה תקופתית של מטפי כיבוי
בהתא ל"תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי
תקינות מערכ ות כיבוי  :גלאי  ,מתזי ,
זרנוקי  ,גלגלוני  ,מזנקי  ,ברזי
מלו ( ,תשל"ב  ."1972ובתאו ע רשות הכבאות
כיבוי וכו ' .
המקומית.
הערה  " :עבודה באש גלויה " ראה
התייחסות בסעי  3ע ' . 7
אמצעי יציאה מבני
היערכות חירו
תאורת חירו תותק בהתא
להל כמה מהדרישות המופיעות בתקנות
התכנו והבניה ) בקשה להיתר תנאיו
ל " תקנות התכנו והבניה ) בקשה להיתר  ,תנאיו
ואגרות (  ,תש " ל  ,חלק ג' "אמצעי יציאה
מבני " : 1970
ואגרות (  ,תש " ל  , " 1970 ,חלק ז '  ,הורא ו ת מיוח דות
לכל בני תהיה יציאה ללא הפרעה אל
לבניי גבוה  ,לבני רב קומות ולבנייני אחרי .
מוצא בטוח .
יש לקבוע מספר דרכי יציאה
סעי  ) 7 .00.12תאורת חירו תותק (
המעבר מחלק מבני אל חדר מדרגות
" בפרוזדורים ובפרוזדורים מקשרים  ,בחדרי מדרגות או אל דר יציאה אחרת יהיה באמצעות
מוגנים ובמערכות מדרגות חיצוניות יותקנו גופי פרוזדורי או מעברי חפשיי ממכשול
ונוחי לגישה .
המרחק בי היציאה מחדר בדירה או
תאורת התמצאות שיאירו את דרך המילוט ".
בבני או מכל חלק אחר בבני  ,לבי
) ב ( גופי תאורת ההתמצאות יתאימו לתק
חדר מדרגות או דר יציאה  ,לא יעלה
על  25מטרי .
הישראלי ת " י  , 20חלק 2.22
בחניו שבו מותקנת מערכת כיבוי
אש אוטומטית ומערכת הוצאת עש  ,לא
יעלה המרחק האמור על  50מטרי .
.
ראו בתקנות התכנו
פרוט נוס
ובניה ) בקשה להיתר תנאיו ואגרות ( ,
תש " ל  ,חלק ג' "אמצעי יציאה מבני "
. 1970
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כללי למילוט בעת שריפה:
1

יש להכי תוכנית מילוט כללית למקרה שריפה ,
בתאו ע שרותי הכבאות האזוריי  ,שתכלול את
סימו נתיבי המילוט השוני בהתא לפתחי
המילוט  ,חלוקת מחיצות האש במיבנה  ,ונתוני
ספציפיי נוספי .
יש להכי אמצעי כריזה להכוונה ממרכז שליטה
בעת מילוט  ,כולל נתיבי מילוט עקריי וחלופיי ,
בהתא למוקדי אש אפשריי וכיווני התפשטות
השריפה .
בכל קומה תוצג במקו בולט סכמת נתיבי מילוט
ופתחי המילוט השוני ע ציו חלוקת הנתיבי
בתו הקומה וכ רשימת כללי התנהגות בעת
שריפה  .כולל הפעלת אזעקת אש וכ טלפוני של
שרותי חירו כגו  :מכבי אש  ,מד " א וכו ' .
כל נתיבי המילוט יסומנו ויכללו תאורת חירו .
אי להשתמש במעליות בזמ שריפה .
אזורי בה התפתחה אש יש לנתק מזר החשמל
למניעת התחשמלות בעת התזת מי לכבוי .
יש לסמ בברור את אמצעי הכבוי השוני
המפוזרי במבנה בכל קומה כולל הוראות הפעלה .
פנוי נפגעי יבוצע בעת המילוט ; כניסה לחילו
לאחר התפשטות אש ועש במבני היא מסוכנת ,
ותבוצע ע " י אנשי מיומני בעלי אמצעי מיגו
אישיי מתאימי כולל מערכות נשימה ) עפ " י
ה נדרש בתקנות (.
דלתות אש בחדרי מדרגות מוגני יהיו במצב רגיל
סגור ) לא נעול !( למניעת חדירת עש  .פתיחת הדלת
תהיה רק לצרכי מילוט אל חדרי המדרגות .

בפקודת הבטיחות בעבודה
 . 2קיימות דרישות
הנוגעות למילוט בפני אש .
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