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Kompletna lista kontrolna
DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W MAGAZYNACH 
I ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

Według Stowarzyszenia Użytkowników Wózków Widłowych (FLTA), wskaźnik obrażeń i ofiar śmiertelnych w 
magazynach w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż średnia w porównaniu z innymi sektorami przemysłu. Korzystanie 
z wózków widłowych bez zachowania zasad bezpieczeństwa jest główną przyczyną wypadków, a 57% z nich 
wiąże się ze zdarzeniami, w których udział biorą wózki i piesi.

Ostatnio zebrane statystyki pokazują, że prawie jedna trzecia (32,2 %) śmiertelnych wypadków przy pracy w UE 
była wynikiem utraty kontroli nad maszyną, narzędziem lub sprzętem transportowym/przeładunkowym. Ponadto 
prawie jedna trzecia (31,6 %) pozostałych wypadków przy pracy na terenie UE miała miejsce w zakładach 
przemysłowych. Większości z tych wypadków można jednak całkowicie uniknąć, jeśli będziemy świadomi ryzyka 
i poznamy sposoby jego ograniczenia do minimum. Co więc należy zrobić, aby zmniejszyć 
ryzyko wypadków i urazów w magazynie i zakładach? Jak można zwiększyć bezpieczeństwo 
w szczególności w pobliżu wózków widłowych?

Firma ELOKON, światowy lider w dziedzinie automatycznej technologii 
bezpieczeństwa wózków widłowych, opracowała kompleksową listę kontrolną 
dotyczącą bezpieczeństwa w magazynach i zakładach przemysłowych na 
podstawie wytycznych takich organów jak: FLTA, HSE (brytyjski organ wykonawczy 
ds. bezpieczeństwa i zdrowia), Brytyjska Rada Bezpieczeństwa i inne organizacje.

Cała lista kontrolna jest podzielona na pięć części:

   

Liczymy na to, że przegląd tych kluczowych punktów pomoże Państwu 
uczynić Państwa magazyn lub fabrykę miejscem pracy.

Po więcej informacji na temat technologii bezpieczeństwa ELOKON 
zapraszamy na https://www.elokon.com/pl/.
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LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA
ZWIĄZANEGO Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI

Wdrożyć pisemną politykę zarządzania zagrożeniami, w tym kartami 
charakterystyki, etykietowaniem i szkoleniami.

Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie pracy z materiałami niebezpiecznymi 
i udokumentować przeprowadzone szkolenie. Szkolenie powinno obejmować: 
zrozumienie, na jakie substancje chemiczne pracownicy mogą być narażeni; 
jak czytać/interpretować karty charakterystyki i etykiety chemiczne; jak unikać 
narażenia; co robić w razie narażenia.

Utrzymywać na bieżąco uzupełnianą listę materiałów niebezpiecznych 
znajdujących się w magazynie, wdrożyć system, który zapewni, że do każdej 
dostarczanej substancji chemicznej jest dołączona jej karta charakterystyki.

Zapewnić, że wszystkie pojemniki z materiałami niebezpiecznymi są prawidłowo 
oznakowane nazwą materiału, nazwą i adresem producenta oraz odpowiednimi 
ostrzeżeniami o bezpieczeństwie.

Zapewnić, że wszystkie substancje chemiczne są składowane — i utylizowane 
— zgodnie z zaleceniami producenta oraz wszelkimi odnośnymi przepisami 
przeciwpożarowymi.

Zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej pracownikom, którzy mają 
do czynienia z substancjami chemicznymi; zapewnić odpowiednie zestawy do 
sprzątania i czyszczenia w razie rozlania materiałów niebezpiecznych, zapewnić 
szkolenie z zakresu reakcji na rozlanie takich substancji.

Wszystkim kontrahentom zewnętrznym dostarczyć pełną listę wszystkich 
produktów chemicznych, zagrożeń i środków ostrożności.

Regularnie dokonywać przeglądu polityk i procedur zarządzania zagrożeniami, 
aby utrzymać sprawność programu bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych..
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