INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH RĘCZNYCH WIELOKOŁOWYCH

UWAGI OGÓLNE
Do obsługi wózka jezdniowego ręcznego moŜe być dopuszczony pracownik, który:
 Posiada dobry stan zdrowia i aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska pracy
 Jest trzeźwy i wypoczęty, ubrany w odzieŜ roboczą, obuwie robocze.
 Ma ukończone 18 lat
 Posiada szkolenie stanowiskowe bhp w zakresie obsługi wózków ręcznych.
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Pracownik powinien przed rozpoczęciem pracy:
 Zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi wózka oraz zakresem prac do wykonania
 Sprawdzić stan techniczny wózka czy:
1. nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych, stan wideł wózka , stan techniczny kół jezdnych , stan techniczny osłon rękojeści
przy wózkach ;
2. Sprawdzić czy wszystkie części ruchome są prawidłowo osłonięte
 Wszystkie zauwaŜone usterki i zagroŜenia zgłaszać bezpośredniemu przełoŜonemu celem szybkiego ich usunięcia.
ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
Pracownik obsługujący wózek powinien:
 Obsługę wózka prowadzić zgodnie z INSTRUKCJĄ BHP OBSŁUGI WÓZKA;
 Przestrzegać utrzymania porządku na trasie przejazdu wózka;
 Poruszać się po drogach o dobrym stanie nawierzchni oraz prawidłowo oświetlonych zgodnie z odpowiednimi normami i
oznakowanych;
 Wewnątrz pomieszczeń poruszać się po wyznaczonych trasach transportowych;
 Zachować szczególną ostroŜność przy przejazdach przez bramy, przejścia dla pieszych;
 Właściwie zabezpieczyć ładunek przewoŜony na palecie na widłach wózka przed upadkiem, przemieszczaniem się;
 Układać ładunek na paletach w taki sposób, by nie wystawał poza boczny obrys palety i wózka;
 Układać tak ładunki, aby cięŜkie znalazły się w dolnej warstwie, lŜejsze w warstwach górnych;
 Stale kontrolować podczas jazdy wózkiem, stabilność ułoŜonego ładunku;
 Unikać nagłego ruszania, gwałtownego skręcania i hamowania;
 Nie pozostawiać wózka na skrzyŜowaniach dróg, na drogach ewakuacyjnych;
 Zachować szczególną ostroŜność na osoby postronne poruszające się po drogach komunikacyjnych, podczas jazdy wózkiem;
 Wykonywać płynnie i ostroŜnie czynności związane z ruszaniem wózka oraz z podnoszeniem i opuszczaniem ładunku;
 Nie pozostawiać wózka na pochyłościach groŜącym zsunięciem;
 Okresowo sprawdzać stan techniczny i pracę wózka;
 KaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać bezpośredniemu przełoŜonemu, stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył
się wypadek.
CZYNNOŚCI ZAKAZANE
Obsługującemu wózek zabrania się:
 UŜywania niesprawnych technicznie wózków do transportu ładunków;
 Przeprowadzania napraw lub konserwacji niezgodnie z instrukcją;
 Przekraczania dopuszczalnej nośności wózka;
 PrzewoŜenia osób na wózkach, jazdy na wózku;
 Wykonywania czynności mogących utrudniać operowanie wózkiem; pozostawiania wózków w miejscach niedozwolonych tarasujących
drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów urządzeń przeciwpoŜarowych;
 Obsługi wózka w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wózka osobom postronnym.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Obsługa powinna:
 Oczyścić wózek i odstawić na wyznaczone miejsce.
 Poinformować zmiennika o aktualnym stanie technicznym wózka.
 Wszelkie uwagi dotyczące pracy wózka przekazać zmiennikowi oraz bezpośredniemu przełoŜonemu.
POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII



W razie poŜaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpoŜarowej, z którą powinien być zapoznany kaŜdy pracownik.
W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełoŜonego (w razie potrzeb) właściwe słuŜby ratownicze.






UWAGI KOŃCOWE
W kantorku magazynowym powinna znajdować się prawidłowo wyposaŜona apteczka, a wyznaczeni pracownicy powinni umieć
udzielić pierwszej pomocy;
KaŜdy wypadek przy pracy naleŜy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił
wypadek;
Niniejsza instrukcja powinna być wywieszona w widocznym miejscu przy stanowisku obsługi w dobrym, czytelnym stanie;
W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do bezpośredniego
przełoŜonego, w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień i poleceń.
Dopuszczalne normy przewoŜenia na wózkach czterokołowych,

Kobiety

80 kg*

Na osobę po terenie poziomym, po
powierzchni twardej

450 kg*

Na osobę po terenie poziomym, po
powierzchni twardej do 5% pochylenia

350 kg*

Na osobę przy przesuwaniu cięŜarów na
odległość większą niŜ 200 m, jak równieŜ po
pochylniach nie większych niŜ 8%,

MęŜczyźni

*podane dopuszczalne masy cięŜarów obejmują równieŜ masę urządzenia transportowego
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.
Do obowiązkowego stosowania na podstawie Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw rok 2003 nr 169 poz. 1650 wersja obowiązująca od 09.07.2008, ost.zm.:
Dz.U. z 2008 r. nr 108 poz. 690
2011 rok

