
lnstrukcja BHP
przy stanowisku elektron icznym

Uwag!ogólne
Ze stanowiska e|ektronicznego mogą kozystać osoby, które odbyły szko|enie stanowiskowe
Bhp, posiadające aktua|ne badania |ekarskie. Użytkownik powinien byc zapoznany z
instrukcjami Bhp dla danego stanowiska pracy.

czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy:
1 . P zygotow ać urządzen ia pom ocn icze do składowa n ia m ateriałó w, przy rządów,

nazędzi iodpadów.
2. Zaplanowaó ko|ejnośó wykonywania poszczegó|nych czynność.
3. Sprawdzió stan techniczny uządzeń i oświet|enia stanowiska, a W szczegó|ności stan

instalacji elektrycznej.
4' Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, pzyrządy pomiarowe, narzędzia

pracy, zmiotki, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, itp
5. Zapoznać się z dokumentacją naprawianego uządzenia '

6. ZauwaŻone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast Pracownikowi/opiekunowi. W
razie jakichko|wiek uszkodzeń |ub wątp|iwości proszę skontaktować poinformowanie
Pracownika/Opiekuna.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy:
1' Uiywać obowiązujące e|ementy odzieŻy ochronnej.
2. Utrzymywac w porządku miejsce pracy, nie rozzucać nazędzi .

3. Utrzymywaó posadzkę w czystości i suchą'
4. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę ty|ko na wykonywane czynnoŚci,

uwzg|ędniając warunki bezpiecznej pracy d|a siebie i otoczenia.
5. ZachowywaÓ prawidłową pozycję ciała pzy wykonywaniu pracy.
6. UŻywać ty|ko sprawnych nazędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,

prawidłowo oprawionych'
7. odłączyć całkowicie pzewód zasi|ania sieciowego od naprawianego uządzenia,

jeze|i wykonuje się takie czynności, jak Iutowanie, dołączanie odizo|owanych
przewodów, odkręcanie zacisków i Śrub stykowych.

8. Rozładować kondensatory, jeże|i w trakcie pracy ładują się do niebezpiecznych
napięÓ.

9. Unikać wyładowań e|ektrostatycznych podczas manipu|owania sprzętem przy
odkrytej pokrywie obudowy.

czynności do wykonania po zakończeniu pracy:
1, odłozyĆ na odpowiednie miejsce uzywany sprzęt i narzędzia'
2. W yłączy ć i zabezpieczyÓ sprzęt przed jeg o n ie pożąd anym włączen iem'
3. Dokładnie posprzątaĆ swoje stanowisko robocze.
4' Sprawdzić, czy pozostawiony spzęt nie stworzy jakichko|wiekzagroŻeń'
5. Skręció wszystkie ustawienia uządzen na pozycję 0.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia d|a
życia Iub zdrowia:
W pzypadku pozaru:

1. ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagroŻenia,
2, Wyłączyć zasi|anie poprzez wyłączenie korkow znajdujących się nieopoda| wejścia do
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3. Zaalarmowaó dyzurnego i straz pożarną budynku.
4' Zarządzic ewakuację.
5. PzystąpiĆ do akcji gaśniczej przy uŻyciu podręcznego spzętu gaśniczego.

W razie wystąpienia wypadku:

1. Zabezpieczyć miejsce wypadku.
2. Powiadomió Pracownika/opiekuna.
3. Przystąpić do udzie|enia pierwszej pomocy.
4' W razie potrzeby wezwać pomoc medyczną.

czynności zabronione:

1. Zostawiać działĄące układy pod napięciem bez nadzoru'
2. Używać zakresów napięć i natęzeń niezgodnych z danymi kata|ogowymi.
3' Kozystać zuządzeńiprzyrządÓw bez zapoznania się z instrukcją obsługi.
4. Naprawiaó urządzeń i e|ementów e|ektronicznych bez wymaganej do tego wiedzy.

Postanowienia końcowe:
1' Zawsze dbać o higienę osobistą i sch|udny wyg|ąd oraz czystość na stanowisku

roboczym.
2. SzanowaĆ i dbać o powiezone stanowisko ijego wyposazenie.
3. Nie stwarzać zadnych zagroŻeń d|a siebie iwspółpracowników.
4. Wiedzieó, Żew razie zaistnienia sytuacji nie wymienionejw wyŻą podanej

instrukcji, na|eŻy bezzwłoeznie zwrócić się do Pracownika/opiekuna o wytyczne
co do da|szego postępowania.
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