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הוראות בטיחות – תקציר פינוי אשפה

תקציר הוראות בטיחות וגיהות
למפני אשפה

כתב וערך :מאיר סאיג
הממונה על בטיחות וגיהות
עיריית פתח-תקוה

נובמבר 2010

הערה :תקציר זה אינו בא לגרוע מקובץ הוראת הבטיחות השלם לעובדי פינוי אשפה ,אותו ניתן להשיג במשרדי
המחלקה ,אצל הממונה על הבטיחות או באתר הבטיחות שכתובתו.http://www.ptsafety.org.il :
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 .1כללי
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

שמור על תנאי בטיחות וגיהות בעבודה ונהג עפ"י כל חוקי ,תקנות והוראות הבטיחות.
דווח לממונה עליך על כל מפגע ,ליקוי בטיחות שנתגלה לך כדי עבודה .על כל מפגע
עירוני שיש עימו סיכון לציבור יש להודיע למוקד העירוני.
אל תעשה במזיד דבר העלול לסכן את עצמך או זולתך.
אל תפגע ואל תשתמש לרעה בכל אמצעי ,התקן שניתן לך.
חובה עליך להשתמש בכל אמצעי או התקן שסופק או הותקן להבטחת בריאות או
בטיחות העובדים.
חובה עליך להתייצב לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות ,שהוזמנת אליה.
חובה עליך להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת בדיקות רפואיות,
שנשלחת אליהם מטעם המעסיק ,בימים ובמועדים שנקבעו לך.
חובה עליך לדווח לממונה עליך על כל התאונה שקרתה לך או שהיית עד לה.
באם זומנת לתחקיר תאונה ע"י הממונה על הבטיחות – חובה עליך למסור את כל
המידע הידוע לך וללא דיחוי.
אסור לעשן בעת ביצוע עבודות פינוי אשפה.
אסור בתכלית האיסור לצרוך משקה אלכוהול וסמים לפני ובזמן העבודה.
בזמן העבודה אין לשוחח בפלאפון או במכשיר קשר אחר.
הודע לממונים עליך באם:
• אינך בריא.
• ביצוע העבודה קשה לך מבחינה פיסית.
• הינך זקוק לעזרה ואתה בספק כלשהו.
• לא עסקת בעבודה זו עד כה או משהו אינו ברור לך והינך זקוק להסבר.
הקפד על כללי נהיגה זהירה בדרך לעבודה וממנה.

 .2הוראות גיהות בעבודות פינוי אשפה
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

אין לאכול באזור העבודה )בשטח(.
השתמש בכפפות מגן.
במהלך העבודה הימנע ממגע ישיר עם בעלי חיים ,פסולת רפואית  ,חומרים ,נוזלים או
אבק.
שטוף היטב את ידיך תמיד במים ובסבון :בתום העבודה ,לאחר מגע עם כלים ,לפני
אכילה.
דאג לנקות כלים וציוד מגן אישי )צחצח נעליים( לאחר השימוש בהם ולפני אחסונם.
בגמר העבודה ,יש להתקלח ולהחליף את הבגדים ללא דיחוי.
היה ערני למצבך הבריאותי ופנה לרופא כאשר הינך מגלה סימפטומים כגון:
שלשולים ,כאבי בטן ,חום  ,גירויי עור ועוד.
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 .3ציוד מגן אישי בעבודות פינוי אשפה
בעת עבודות פינוי אשפה חובה עליך להשתמש בציוד מגן אישי כמפורט להלן:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

נעל נעלי בטיחות בעבודה או מגפי בטיחות בהתאם לצורך.
השתמש בכפפות מגן ודאג להחליפן בעת הצורך.
אם הנך עובד בכביש ,אי תנועה או בשוליהם לבש ביגוד מחזיר אור הן ביום והן
בלילה.
אם הינך חשוף לשמש ,חבוש כובע ,הרכב משקפי שמש ,ומרח משחת מגן על העור.
בעת עבודה בגשם לבש מעיל גשם זוהר.
השתמש בציוד מגן כדרוש לעבודתך :משקפי מגן ,קסדות מגן ,מסיכות אבק וכד'.
לבש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים.
חובה להרכיב משקפי מגן ,בעבודות שקיימת בהם סכנת חדירה של חלקיקי אבק,
אסבסט ,טיפות כימיקלים ,ערפל ואירוסולים.
עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב:
א .להשתמש בו בהתאם לייעודו.
ב .להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו.
ג .להחזירו מיד לממונה עליו משנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו.
אין להעביר ציוד מגן אישי בין העובדים ,אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.

 .4הוראות בטיחות לפינוי אשפה
4.1

שינוע אשפה )הוצאה והחזרת מיכלים(

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

אין לאסוף פסולת רפואית וחומרי בניין.
היזהר מחרקים עוקצניים כגון דבורים.
אל תפנה אשפה מחצר שיש בה כלב מאיים.
היזהר בכל הנוגע להפעלת מפסקי תאורה שאינם מבודדים בחדרי אשפה.
דווח לממונה על כל אשפתון פגום )מסרק פגום ,שבר באשפתון ,גלגל מתפרק(.
כאשר מרימים משא כבד ,הברכיים צריכות להיות כפופות והגב זקוף.
משקל ההרמה המקסימאלי המותר לעובד הוא  20ק"ג ולשני עובדים  40ק"ג.
שקיות אשפה יש להרים מהקצוות העליונים .אל תרים אשפה פזורה בידיים אלא
באמצעות מטאטא ויאה.
אין לנבור בשקיות אשפה או במיכלי אשפה ואין להעביר אשפה ממיכל אחד
למשנהו.
שינוע המיכלים מותר כל עוד מסלול ההליכה נקי ממכשולים ,קיים שדה ראייה
נאות ואין חשש לערעור היציבות שלך או המיכל במהלך הטלטול.
היזהר בכביש ,ובפרט כאשר שינוע המיכלים נעשה מצדו הימני של הכביש לצידו
השמאלי.
עובד המפנה אשפה מן המדרכה אל המשאית חייב לנקוט משנה זהירות לפני רידתו
אל הכביש ולוודא כי אין כלי רכב בקרבת מקום.
אין לפנות אשפה בו זמנית משני צדדיו של כביש דו-סטרי.
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 4.1.14אין להשליך אשפה מרחוק ,זה עלול לפגוע בעובד אחר או בעוברי אורח ברחוב.
 4.1.15יש להוציא את הפחים ולהניחם על קצה המדרכה ,כך שלא יהוו מכשול להולכי רגל.

 4.2טעינה ודחיסת האשפה
 4.2.1היזהר בעבודה בקרבת ילדים משום שילדים הינם בלתי צפויים.
 4.2.2בעת הטעינה והדחיסה של האשפה שמור על קשר עין בין כל עובדי הצוות.
 4.2.3בכל מקרה של דליפת שמן במשאית דווח מיידית לנהג.
 4.2.4חל איסור לטעון אשפה תוך כדי עמידה על המדרגה האחורית.
 4.2.5לפני הטעינה ,יש לוודא התאמה בין הפלח העליון של מיכל האשפה "למסרק"
כשהמשאית עומדת.
 4.2.6אין לגעת במיכלי האשפה בעת הרמתם או הורדתם מכל סיבה שהיא.
 4.2.7אין להפעיל את מנגנון ההרמה של מיכלי האשפה או את הדחסן כל עוד אדם נמצא
באזור המסוכן.
 4.2.8בעת הפעלת הדחסן או מנגנון ההרמה של מיכלי האשפה ,עמוד לצד המשאית
הפונה למדרכה ,וודא כי אין חלקי גוף כלשהם באזור המסוכן ולא תאחז במשאית,
למעט לחיצה על כפתורי /ידיות ההפעלה.
 4.2.9אין "לעזור" לאשפה שנשפכה או נשתרכה על מפתן השוקת או על גבי המסרק
להיכנס פנימה באמצעות היד או הרגל .במקרה ונלכדה אשפה ,יש להשבית את
פעולת הדחס ומנגנון הרמת המיכלים ולחלץ את האשפה באמצעות מקל או מוט
ובכל מקרה לא באמצעות הידיים או הרגליים.
 4.2.10במקרה ויש צורך למקם את האשפה ,יש להשתמש באת )יאה(.
 4.2.11אין לחטט בשוקת המשאית! "מי שמחטט – צרות מחפש".
 4.2.12מיכל אשפה שנפל אל תוך שוקת המשאית יחולץ ע"י שני עובדים ,כאשר שניהם
עומדים מבחוץ .חילוץ המיכל יעשה אך ורק לאחר :שהרכב נעצר ,הופעל בלם חניה,
מתג הפעלת הדחס במצב סגור ,מצב הדחס מוטה פנימה וכן הופעל לחצן החירום.

 4.3מדרגות עמידה אחוריות
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

ניתן לנסוע על מדרגת המשאית רק למרחקים קצרים ובמהירות שלא תעלה על
המצוין ברישיון הרכב )בד"כ  20קמ"ש(.
על מדרגת רכב אחורית רפויה או שבורה יש לדווח מידית לנהג.
על מדרגת המשאית יעמוד עובד אחד בלבד.
אין לשים רגל אחת על המדרגה ורגל שנייה על סף השוקת גם אם זה נוח.
אין לקפוץ מהקבינה או לרדת מהקבינה בטרם נעצרה המשאית.
אסור לעלות על המדרגה או לקפוץ ממנה כל עוד הרכב לא נעצר.
אין לעלות/לרדת ממשאית אשפה ללא שנוצר קשר עין ,סימן מוסכם או חיווי צלילי
)זמזם המותקן במשאית( בין עובד פינוי האשפה לבין הנהג.
לפני המשך נסיעה בטוח על מדרגת המשאית ,על העובדים לעלות עליה בשתי רגליים
באופן יציב ,לאחוז היטב בידיות האחיזה ולאחר מכן ליצור קשר עם הנהג כאמור.

 4.4התנהגות בעת נסיעה
 4.4.1בזמן הנסיעה יש להחזיק היטב בידיות האחיזה של המשאית בשתי הידיים
ולעמוד במרכז המדרגה האחורית בשתי רגליים יציבות.
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 4.4.2עובד העומד על המדרגה האחורית לא יסיט את פניו ,ידו או רגלו לצד הדרך כל עוד
לא נעצרה המשאית ,על מנת שלא להיפגע מענפי עצים או תמרורים.
 4.4.3אין לגעת בזרועות ההרמה או להיכנס לתוך השוקת של המשאית או לחטט בה.
 4.4.4בזמן נסיעה אין להפעיל את מנגנון הרמת המיכלים או את הדחסן.
נסיעה לאחור
 4.4.5זכור :אסור לעמוד על המדרגה האחורית בזמן נסיעה לאחור!
 4.4.6בעת נסיעה לאחור ,הישאר בתא הנהג ,אלא אם כן הינך משמש כעובד מכוון.
 4.4.7אל תחצה את המשאית ואל תעמוד בטווח הנסיעה של המשאית בעת שהחלה
לנסוע לאחור או עם הפעלת נורות האזהרה או עם הישמע צליל חיווי נסיעה לאחור.
 4.4.8עובד המכוון את הנהג ,ישמור על קשר עין רציף עם הנהג בין אם במישרין ובין אם
ע"י הסתכלות במראה.
 4.4.9עובד מכוון יורה לנהג לעצור מיידית ,באם עצם כלשהו נמצא בטווח הנסיעה האחורי
של המשאית .רק לאחר שהתמקם העובד המכוון והשטח פנוי ,יסמן שוב לנהג
להמשיך בנסיעה לאחור.

 .5הוראות בטיחות לפינוי ערימות וגזם
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

חבוש קסדת מגן.
הקפד על שימוש בציוד מגן נוסף כמפורט בסעיף  :3נעל נעלי בטיחות ,לבש ביגוד
זוהר ,השתמש בכפפות מגן וכו'.
אינך רשאי להפעיל המנוף ללא תעודת הסמכה להפעלת עגורן להעמסה עצמית כחוק.
אל תעמוד מתחת ובקרבת כף העמסה של המנוף.
אל תחטט בין ערימות הפסולת .אל תרים אשפה פזורה בידיים אלא באמצעות
מטאטא ויאה .שקיות אשפה יש להרים מהקצוות העליונים.
באיסוף ידני של :א .חפץ כבד – העזר בחברך להרמתו.
ב .מטען ארוך – הזהר לבל תפגע בעיניך או בחברך.
ג .עצמים – הזהר ממסמרים בולטים ,ברזלים וכד'.
אין לנסוע או לעמוד בתוך ארגז הרכב.

 .6כללי התנהגות באתר פינוי אשפה
בהגיעך לאתר פינוי אשפה ,חובה עליך להקפיד על הכללים הבאים:
 6.1נעל נעלי בטיחות.
 6.2לבש אפוד זוהר בכל שטח האתר הן ביום והן בלילה.
 6.3אין לעשן בשטח האתר.
 6.4היזהר מתנועת כלי רכב ,עגורנים וציוד מיכני הנדסי ואל תשהה בקרבתם.
 6.5אין לחטט בפסולת האתר ואין לשוטט בשטח האתר.
 6.6הישמע להוראות האחראים באתר.

