
 

  סקר בטיחות סביבתי -עובדים עם מוגבלות

  ימין                שמאל :                                                      דומיננטיות 

  :אבחנה

  :תפקיד

  כן                     לא:                                                             משמרות

  :אחוז משרה

   יש ממונה נגישות במקום עבודההאם

  האם רכז הנגישות עבר קורס רכזי נגישות
  

  מזיק/ בעייתי– 3 טעון שיפור מסוים        – 2 תקין          – 1:    סמן-הערה 

   ראוי לטיפול גם הוא2כל מה שסומן ,  מחייב טיפול מיידי3כל מה שסומן 

  ? מכל אחד מהבאיםמקום העבודהד לדלת מהחניה וע  במסלול עלול להיפגעהעובדעד כמה   .1

, שיפועים חדים, טרשים, תעלות, קורות, אזור חלק, אזורים לא מסומנים, שטיחים או קצוות פרומים
  .תנועה על הכבוש כגון מלגזות, מדרגות

  

  
שביל לא 

  מסומן
אזור 
  חלק

 /קורות
  תעלות

  טרשים
שיפועים 

  חדים
  מדרגות

  תנועה על הכביש 
  )רכב מסוגים שונים(

                מוגבלים

                לא מוגבלים

  
  ?מקום העבודה למדלת הכניסה/ משערעד כמה העובד עלול להיפגע   .2

  :גורמי סיכון בדלת הראשית
  

  
 של גובה/ רוחב

  פתח הכניסה
תנועה צפופה 
  בשעות העומס

הכבדה על 
  פתיחה וסגירה

   אוטומטיתסגירה/ פתיחה
  )האם מהירה מידי(

          מוגבלים

          בליםלא מוג

  

  אחר  בעיה בכיוון פתיחת הדלת  התקלות במחסומי כניסה  סימון דלת זכוכית  

          מוגבלים

          לא מוגבלים

  
  עמדת העברת כרטיס נוכחות  .3
  

  אחר  גובה המכשיר נגיש בקלות  אין סיכון מפגיעת המתקן  קיימת גישה נוחה  

          מוגבלים

          לא מוגבלים

  
  ?  ועד עמדת העבודהבמסלול מדלת הכניסההיפגע עד כמה העובד עלול ל  .4
  

  
, גרוטאות, חפצים בולטים

  פסלים, עציצים
ריצפה 
  חלקה

שיפועים 
  חדים

מדרגות האם 
  מסומנות

תנועה צפופה 
  במסלול ההליכה

            מוגבלים

            לא מוגבלים

  

  
משטחים 
מוגבהים 
  מפלסים

משטחים עם 
רווחים בין 

  הקורות

 /אזור חשוך
תאורה 
  מסנוורת

חים ישט
קצוות 
  פרומים

האם 
השילוט 

  נגיש
  אחר

              מוגבלים

              לא מוגבלים

  



 

  ? עד כמה עלול העובד להיפגע מהתנאים בסביבה–תנאי הסביבה   .5
רעש המקשה , תאורה לא מספקת או מסנוורת, מכונות מאיימות בסביבה, חפצים שעלולים ליפול: לדוגמא

  ?על תפקוד ועוד 
  

  תאורה  שרע  
עומס 
  חום

  גז/אדים  אבק  אוורור  רעידות
 סדר

  ניקיון/
  צפיפות

לחץ 
  בעבודה

  אחר

                        מוגבלים

                        לא מוגבלים

  
  ?עד כמה העובד עלול להיפגע מהישארותו לבד בשל מגבלתו   .6
  

  
יכולת ליצור קשר עם 
  אדם נוסף בסביבה

יכולת קבלת העברת 
  ראיה /מידע שמיעה

  אחר

        בליםמוג

        לא מוגבלים

  
   ? במצבי חירוםעד כמה העובד עלול להיפגע בשל מגבלתו  .7
  

  
נגישות 
לדלתות 

  חרום

נוהל פינוי חרום 
לאדם עם המגבלה 

  למשל חיווי קולי

כשלא ניתן (מדרגות 
  )להשתמש במעלית

הפעלת 
מערכת 
  קריאה

פתיחת דלת 
  חרום

            מוגבלים

            לא מוגבלים

  
  ?עובד עלול להיפגע בדרכו לשירותים מה הכעד   .8
  

  
האם שירותים 
  נגישים בגדלם

האם שירותים מאובזרים 
הגבהה , כגון מאחזים(

  )לאסלה

  דלת השירותים 
נפתחת , האם כבידה(

  )החוצה

הדלת לשירותים 
  פנויה מחפצים

          מוגבלים

          לא מוגבלים

  

  
גישה לברז וסבוניה 

  לשטיפת ידיים
מתקן / גישה למגבות

  ייבוש ידיים
גישה 
  למראה

  אחר  ?

            מוגבלים

            לא מוגבלים

  
  ?עד כמה העובד עלול להיפגע בדרכו למטבחון ובשימוש במטבחון  .9

  

  
דרך נגישה 

  ופנויה מחפצים
/ שימוש במתקן מים

  חמים קרים
  בכליםוששימ
  מחמם אוכל/ ובמקרר

שולחן 
  אוכל

  אחר

            מוגבלים

            לא מוגבלים

  
  ?הגעה ושימוש במלתחה   .10

  

  
דרך נגישה 

  ופנויה מחפצים
גישה לארון 
  המלתחה

אפשרות 
  למקלחת

  אחר  

            מוגבלים

            לא מוגבלים

 .סדים, משקפיים, מכשיר שמיעה, קביים, כסא ממונע, כסא גלגלים, הליכוןי שימוש באביזרי עזר /אנא פרט


