הבטיחות כמקור חיים <<<
מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע בארגונים וקידום מצב
הבטיחות בהם ,תלויים בהבנה מלאה של הגורמים לתאונות
העבודה ומחלות המקצוע.
 88%מכלל התאונות נגרמות בגלל פעולה לא בטיחותית של אדם
 10%מהתאונות נגרמות בגלל סיכון מכני או פיזיקאלי
 2%בגלל כוח עליון.
ניתן לסווג את הגורמים לתאונה לשתי קטגוריות :
התנהגותית ,וסביבתית.
חינוך לבטיחות ויצירת אוירה בטוחה במקום העבודה וכן תרבות
בטיחות היא הסכמה משותפת של האדם לפעול על פי ערכים,
נורמות וחוקים.
מיום הולדתו האדם חס על בריאותו וחייו ,אך לא תמיד הוא ער
לסכנות האופפות אותו  ,החינוך הוא ההדרכה שתפקיד הארגון
לתת לעובד .הוא הכלים בהם עובד יידע להשתמש על מנת לשמור
על בריאותו ושלמותו.
דרך הבטיחות שמה לה למטרה לפעול לטיפול בגורמים לתאונות,
האדם והן מסיבות מכניות
עקב פעולות לא בטיחותיות של
ופיזיקאליות וע"י כך להוריד ב 98%את מספר התאונות.
קידום הבטיחות באירגון הוא לב ליבה של המערכת כולה
המורכבת:
ממערך ארגוני  ,חינוך  ,תרבות  ,התנהגות ארגונית  ,הזדמנות
ליישום יידע .
האינטראקציה של כל המרכיבים מחייבת קשר חזק בין העובד
להנהלה  ,העובד חייב לדעת שיש לו על מי לסמוך ושכל פעולות
השמירה עליו מבחינה בטיחותית הינם בראש סדר העדיפות של
ההנהלה.
דרך הבטיחות פועלת ליצירת הקשר בין העובדים להנהלה ויצירת
בסיס לקשר ישיר טבעי ומתמשך שיהווה שיתוף מתמיד .למטרה
המשותפת שמירת בריאותו ושלמותו של העובד.
דרך הבטיחות מתמקדת בכל  19הסעיפים הנדרשים ממונה
הבטיחות בתור בסיס עיקר אופי העבודה ביצירת אקלים בטיחות
ובכל רובדי הארגון.
דרך הבטיחות עוסקת בהדרכה  ,ביישום והטמעה של חוקי
הבטיחות.
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הדרכות לעבודה בגובה

<<<

הדרכה מתוך בימות הרמה
ופיגום ממוכן <<<

בקרה ע"י מבקר שנתי

<<<

אחת לשנה לפחות תיעשה הבקרה השוטפת ע"י
מבקר שנתי.

◄ סולמות
◄ פיגומים נייחים
◄ סלים להרמת אדם
◄ מבנה קונסטרוקציה
◄ מקום מוקף
◄ טיפול בעצים וגיזומים
◄ גגות

בודק מוסמך פנים
מפעלי לאביזרי הרמה <<<
פקודת הבטיחות
בעבודה ) ( 1970
קובעת שאביזרי
הרמה
חייבים להיבדק
אחת ל 6 -חודשים
ע"י בודק מוסמך

