INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DLA OBSŁUGI MASZYNY DO MIELENIA MIĘSA






WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
Ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
Zaliczenie odpowiedniego instruktaŜu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoŜ., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
Ubrany w odzieŜ roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieŜy roboczej
Przy obsłudze urządzeń nie moŜna pracować w odzieŜy z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy oraz
przystępowania do pracy z długimi, polakierowanymi lub naklejonymi paznokciami u rąk.

Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanym
surowcem, półproduktem i produktem.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
 Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
 Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzeń
 Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
 Sprawdzić stan: zabezpieczeń gumowych przycisków sterowniczych, ostrzy narzędzi, stopień czystości maszyny (umyć gorącą wodą) i
sprzętu pomocniczego zamontować narzędzia tnące - wg kolejności: szarpak, nóŜ, sito, i o mniejszym oczku nóŜ, sito
 Sprawdzić stan techniczny oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
 Przygotować odbiornik farszu
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY
JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
 Próbnie (bez obciąŜenia) uruchomić maszynę do mielenia i sprawdzić, jakość jego działania
 Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste
 Załadować mięsem i docisnąć nakrętkę
 ZauwaŜone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełoŜonemu
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
 Maszynę do mielenia będącą w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować
 Maszynę do mielenia będącą w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
 Uruchamiać maszynę przy zdjętych osłonach
 Dotykać przewody pod napięciem
 Zamontować stępione lub zwichrowane narzędzia
 Odgarniać surowiec ręką z siatki ochraniającej i tarczy przepustowej wilka
 Wpychać ręką mięso do podajnika
 Dotykać ręką wirujących elementów
 Uruchamiać i dotykać wilka przy włączonym wyłączniku głównym w czasie, gdy są zdjęte lub uszkodzone osłony gumowe na przyciskach
sterowniczych
NAKAZUJE SIĘ:
 UŜywać obowiązujące ochrony osobiste
 Sukcesywnie usuwać odpady
 Przyłączać maszyny do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagroŜenia dla obsługi
 Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i
otoczenia
 Powiadomić otoczenie przed uruchomieniem maszyny o rozpoczęciu pracy
 Przy przekazaniu maszyny informować o jej stanie
 Wznawiać pracę maszyny jedynie po usunięciu uszkodzenia (przyczyn, które były powodem wstrzymania pracy)
 Utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
 OstroŜne obchodzić się z narzędziami tnącymi
 Popychać surowiec tylko za pomocą specjalnego popychacza
 Narzędzia tnące przechowywać w wyznaczonym miejscu
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
 Wyłączyć maszynę do mielenia wyłącznikiem (głównym)
 Wymontować narzędzia tnące oraz ślimak
 Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny







ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
O wadach i / lub uszkodzeniach maszyny naleŜy niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego
Wilk, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie zatrzymany, odłączony od zasilania i odpowiednio
oznakowany
Bezwzględnie naleŜy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
W razie awarii maszyny stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i
alarmową
KaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił
wypadek

UWAGI
Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania. Na podstawie art. 210
K.P. pracownik ma prawo, w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia
pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, powstrzymać się od wykonywanej pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełoŜonego.
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