ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα τελευταία πέντε χρόνια (2007-2011) στις Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις Νότου το 53% των ατυχημάτων απώλειας ημερών
οφείλονται σε γλίστρημα, παραπάτημα ή πτώση.
Τα στατιστικά στοιχεία ανά χρόνο και εγκατάσταση παρουσιάζονται
παρακάτω. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι στις ΒΕΕ, το 2007,
ένα (1) στα τέσσερα (4) ατυχήματα με απώλεια ημερών οφειλόταν
σε Γλίστρημα/Παραπάτημα/Πτώση ενώ, το 2011, επτά (7) στα οκτώ
(8) ατυχήματα ήταν αποτέλεσμα αυτών των αιτιών, αύξηση 62,5%.

Προηγείται πάντα η ΑΣΦΑΛΕΙΑ µας
Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί δεν φαντάζονται ότι μπορεί να τους
συμβεί. Όσο περισσότερες πτώσεις περιμένεις να συμβούν και
παίρνεις μέτρα για να τις αντιμετωπίσεις, τόσο λιγότερες πτώσεις θα
έχεις στο τέλος.

ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ:

Η ασφάλειά μας
προηγείται πάντα!

1. Με τις ασφαλείς συνήθειές μας
Ποσοστό Ατυχημάτων
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2. Με τις σωστές ενέργειές μας
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Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλειά μας. Αναγνωρίζουμε τους
κινδύνους. Λαμβάνουμε πάντα τα μέτρα προφύλαξης. Είμαστε
ενήμεροι για τις δυνατότητες μας αλλά και για τα όρια και τους
περιορισμούς μας.
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Επιλέγουμε πάντα τον ασφαλή τρόπο για
την εκτέλεση κάθε εργασίας.
Μετακινούμε, επισκευάζουμε ή
αποφεύγουμε επικίνδυνους
παράγοντες όταν τους
αντιληφθούμε.
Ενεργούμε πάντα με
κριτήριο την ασφάλεια
σε ό,τι αφορά τον εαυτό μας,
τους συναδέλφους μας και
τον εξοπλισμό του
χώρου εργασίας.

Διαβάστε το!
...ίσως σας βοηθήσει να
αποφύγετε κάποιο
ατύχηµα

Προσοχή στα:
• Γλιστρήματα
• Παραπατήματα
ρ
Πτώσεις
• Πτώσ

ΓΛΙΣΤΡΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΑΤΗΜΑΤΑ – ΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γιατί γίνονται τέτοια ατυχήματα

Η
ασφάλειά µας
προηγείται
πάντα!

Από την ανάλυση των πρόσφατων ατυχημάτων αυτού του είδους
προκύπτει ότι αυτά συμβαίνουν όταν:
Βιαζόμαστε!

Στα γραφεία

Υπάρχει ακαταστασία ή χυμένα υγρά στο δάπεδο

• Δεν γέρνουμε προς τα πίσω την καρέκλα μας.
• Κρατάμε τους χώρους εργασίας καθαρούς
και τακτοποιημένους.
• Όταν ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε σκάλες
κρατιόμαστε από την κουπαστή - τουλάχιστον
με το ένα χέρι - και κοιτάζουμε τα σκαλιά.
• Φροντίζουμε τα συρτάρια και οι ντουλάπες στα
γραφεία μας να παραμένουν κλειστές.
• Δεν χρησιμοποιούμε τραπέζια ή καρέκλες για να προσεγγίσουμε
αντικείμενα που βρίσκονται ψηλά σε προθήκες ή ράφια.

Υπάρχουν ανωμαλίες στο δάπεδο
Τα σκαλοπάτια δεν έχουν το ίδιο ύψος
Χρησιμοποιούμε ακατάλληλο τρόπο για να
φθάσουμε κάπου ψηλά

Φέτος, ο συντριπτικός αριθμός
των ατυχημάτων στις
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Νότου

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

οφειλόταν σε γλιστρήματα,

Ενημερώνουμε τους Προϊσταμένους μας αν…
Ενη

παραπατήματα και πτώσεις.

Στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις n

Τα ατυχήματα αυτά έχουν προκαλέσει

• Για κανένα λόγο δεν τρέχουμε μέσα
α
στις εγκαταστάσεις.
• Προσέχουμε το βηματισμό μας παρατηρούμε καλά τον περιβάλλοντα
ντα
χώρο - είμαστε συγκεντρωμένοι.
• Όταν ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε σκάλες,
κρατιόμαστε από την κουπαστή - τουλάχιστον
ουλάχιστον
με το ένα χέρι – και κοιτάζουμε τα σκαλιά.
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Χρησιμοποιούμε τις σκάλες ή σκαλωσιά.
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• Αποφεύγουμε διαδρομές που υπάρχουν
ρχουν χυμένα υγρά.

τραυματισμούς συναδέλφων μας και,
με αφορμή αυτή τη διαπίστωση,
θα θέλαμε να μοιραστούμε με όλους σας τις αιτίες
που τα προκαλούν και να δούμε πώς μπορούμε να
προσέχουμε περισσότερο ώστε να μην συνεχίσουν
να συμβαίνουν.

• Καθαρίζουμε την περιοχή που δουλέψαμε από τυχόν χυμένα
υγρά, πριν φύγουμε.
• Τοποθετούμε τα εργαλεία στην θέση τους ή στο κιβώτιο
μεταφοράς. Δεν τα αφήνουμε στο δάπεδο.
• Χρησιμοποιούμε παπούτσια ασφαλείας. Εάν λερωθούν με
λάδια – γράσα, τα καθαρίζουμε άμεσα.

Δούμε ανοικτά φρεάτια ή εκσκαφές χωρίς προστατευτική
• Δ
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