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הוראות בטיחות
לעובדי/חוץ/קבלן/ניקיון/זכיין/בטחון/ספק
הוראות אילו אינן חלות על קבלני אחזקה קבועים,
יש להחתים כל עובד חדש לפני תחילת פעילותו
.1

באירוע שריפה  -יש לצאת לשטח הפתוח דרך יציאת החירום הקרובה.

.2

חל איסור עישון בכל שטח בית החולים

.3

אין לחסום מעברים/דלתות המיועדים ליציאת חירום ודלתות אש ועמדות כיבוי אש.

.4

אין להכניס לבית החולים ציוד חשמלי ביתי.

.5

אין להשתמש בכלי עבודה ,ציוד מכונה או מכשיר השייכים לבית החולים ,במידה
ואתה משתמש ,חובה לקבל הדרכה ואישור תקינות לציוד לפני ביצוע העבודה.

.6

אין להפעיל מתקנים כמו עגלות ,מלגזות הידראולית/חשמלית השייכות לבית
החולים.

.7

הפעלת מתקני שינוע ,יבוצע עפ"י הוראות הבטיחות במקום ,בעל הסמכה בלבד,
בכל מקרה אין לשבת או לעמוד על מתקן השינוע בעת הפעלתו ,יש לוודא
שהציוד/סחורה המשונע מאובטח מפני נפילה.

.8

אל תעבור במקומות לא מוכרים לך ואל תכנס לחדרים ,אולמות ,מעבדות ומחלקות
שאינך עובד בהם (לא חל על אנשי בטחון).

.9

אל תיכנס לחדרים ,מקומות ,שמעל הדלת דולקת מנורת אזהרה אדומה או מקום
המשולט בשלטי אזהרה לסוגיהם.

 .11אין להשתמש בכבלי חשמל מאריכים או מפצל חשמל ללא אישור של חשמלאי
מטעם מחלקת האחזקה.
 .11אין לאחסן סחורה בצמוד למנורות/פלורסנט (מרחק אחסון מינימלי של  05ס"מ).
 .12באחסנת סחורה יש לשמור על רווח של  05ס"מ מתחת למתזים.
 .13אין לבצע כל שינוי בתשתיות בית החולים.
 .14יש לוודא קבלת הדרכת בטיחות לעבודות ספציפיות /מקצועיות לגבי המקום בו
מתבצעת העבודה.
 .15במידה ומתבצעת אחת הפעולות (עבודה חמה ,עבודה בגובה ,עבודה במקום
מוקף והנפה)יש לקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות של בית החולים.
 .16השתמש בציוד מגן אישי בהתאם לעיסוקך ולסיכונים הקיימים בעמדת העבודה.
 .17שמור על הניקיון ,רחץ ידיך ופניך לפני האוכל ובתום יום העבודה
 .18אכילה ושתייה תתבצע בחדר אוכל או מקום שהוגדר לכך מראש.
 .19במידה ונתקלת בשפך ,חל איסור לטפל בו ,יש להודיע לאחראי במקום (אנשי
בטחון יודיעו למוקד בטחון).
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לכבוד
ממונה בטיחות
מ.ר רבין

הוראות בטיחות לעובדי/חוץ /זכיין /ניקיון/קב"ט/ספק
אני הח"מ
שם פרטי
ומשפחה

ת.ז.

שם החברה (המעביד)

המועסק כ______
מאשר בזאת כי קיבלתי את הוראות

הבטיחות של מ.ר רבין קראתי אותן ,הבנתי את האמור בהן,
ואפעל לפי האמור בהוראות הבטיחות הנ"ל.

אגף/מחלקה

תאריך

חתימה



לאחר החתימה ,יש לתייק בתיק הבטיחות המחלקתי

