Oto kilka zasad bezpieczenstwa,
ktore nalezy przest rzegaĆ:
zgłasza1 przetozonemu WSZystkie zdarzenia wypadkowe nawet takie,
ktÓre wyda1ą ci się mato ZnacZĄCe
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o przyczynach wszystkich wypadkow Iub sytuacji niebezpiecznych,

aby uchronić się przed nimi w przysztości
- stosuj Wymagane środki ochrony indywidua|nej

badŹ OoOrynn gospodarzem swojego miejsca pracy - wyciera1 roz|any płyn
dba.1
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o porządek, dzięki temu uchronisz siebie iinnych przed poś|izgnięciem

oad kiem

- dowredz się, jakiego rodzaju gaśnicepowinny byĆ uzywane do gaszenia
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stosu1 odpowiednie techniki podnoszenia i przenoszenia cięzarow

- prośo pomoC, kiedy jej potrzebujesz, a podnoszqc ciężkie przedmioty
zZ|ern| uzywaj nÓg zamiast p|ecow

uzywając e|ektron arzędzi stosuj Wymagane środki ostrozności.

Pamiętaj, aby swojq pozytywnq postawq wobec zasad bezpieczenstwa
pracy bezpiecznymi zachowaniami dawać przyktad ko|egom
iwspotpracownikom.

i

- nie ignoruj i nie zaniedbuj przestrzegania zasad bezpieczenstwa
- nie lekcewazzagrozen w swojej pracy
- nie zaktadaj, ze wypadki zdarzĄqsię ty|ko innym
- nie pracuj pod wptywem alkoholu lub narkotykow
- nie narazaj zdrowia swojego ani swoich ko|egÓw'

Nikt nie jest W stanie przewid zieĆ, kiedy nieodpowiedzialne
czy zagraŻajqce bezpieczeóstwu zachowanie doprowadzi
do wypadku przy pracy. Aby twoje miejsce pracy byto bezpieczne,
sam muslsz stale myślećo swoim bezpieczenstwie.
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Postawa wobec bezpieczenstwa jest ksztatto-

wana juz w dziecinstwie. Gdy rodzice
od najwcześniejszych lat ucz4 obowiqzku

uzywania ochron podczas uprawia sportu
(np. kasku podczas jazdy rowerem , czy
ochraniaczy, podczas jazdy na rolkach),

wowczas dziecko traktuje te elementy ochrony
ciata jako cośnaturalnego' Poźniej, jako dorosty
cztowiek przestrzega zasad bezpieczenstwa
pracy, a nawet Wymaga od pracodawcy środkÓw

ochrony indywidualnej dostosowanych
do pracy, jakq wykonuje. Jest to przejaw
pozytywnej postawy wobec zasad bezpie-

czenstwa pracy.
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jeś|ipracownicy zosta|i poinformowani

o

obowiqzujqcych zasadach bezpieczenstwa pracy, a jednak je tamiq,
wowczas mozna powiedzieĆ, ze majq
niewłaściwqpostawę wobec tych zasad,
a więc zagra-zĄqcq ich bezpiecze stwu.

Przyktadem moze byĆ technik, ktÓry
Iekcewazy obowiqzek noszen ia oku IarÓw

ochronnych podczas prac z niebezpiecznymi płynami, ktÓre, przy kontakcie
z oczami, mogtyby spowodowaĆ utratę
wzroku. To takze pracownik magazynu,
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ktÓry wie, ze paczka jest zbyt ciężka, aby

mogła jq przenosiĆ jedna osoba, a|e mimo

to

prÓbuje przenieśĆ jq bez pomocy

innych.
Inaczej wyg|qda sytuacja W przypadku osÓb, ktÓre

nie otrzymaty właściwejedukacji W

okresie

dzieciristwa. Wyksztatcito się w nich przekonanie,

Sq to przyktady nieprawidtowej postawy

wobec bezpiecze stwa pracy.

ze cztowiek uczy się jedynie na wtasnych btędach,

bardzo niechętnie akceptujq procedury bezpieczenstwa obowiqzujqce W przedsiębiorstwach.
W wyniku takiej nieprawidtowej postawy zdarza
im się ignorowaĆ obowiqzujqce zasady bezpieczenstwa

Iub

zapominajq o nich.

Niektorzy pracownicy zaniedbujq przestrzeganie
zasad bezpiecze stwa, poniewaz:
- śpieszq się,

- uważajq, ze wypadki zawsze zdarzaj4się ty|ko
innym,

Zmęczeni, nieostrozni, beztroscy
czy nieświadomi.
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Kazdego dnia angażujqc się w dziatania, ktÓre mogq

byĆ niebezpieczne, ryzykujq swoim zdrowiem,

a czasem nawet zyciem. Naiwnie wierzq, Ze sq
niezniszczalni i ko|ejny raz uda się im uniknqĆ
zagrozenia. Czy jednak mozna tak |ekkomyś|nie
narazaĆ zd rowie i zycie?
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