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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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OGÓLNE ZASADY                                                    
BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI

Upewnić się, że obszary składowania są wolne od materiałów, które mogłyby 
spowodować potknięcie się/przewrócenie, pożar/wybuch lub zalęgnięcie się 
szkodników.

Zapewnić, że wszelkie przejścia między regałami, drogi, drzwi i bramy oraz doki 
załadowcze mają bezpieczne skrajnie umożliwiające pracę sprzętu do obsługi i 
transportu materiałów, odpowiednio oznaczyć takie skrajnie.

Zapewnić, że materiały są prawidłowo składowane piętrowo (np. poprzez 
blokowanie, zabezpieczanie lub ograniczanie wysokości składowanego piętra), 
aby zapobiec zagrożeniom związanym z przewróceniem się i upadkiem materiałów.

Zapewnić, że sprzęt do obsługi i transportu materiałów (dźwigi i wciągarki oraz 
wózki widłowe) jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym.

Zakryć lub otoczyć balustradami niebezpieczne otwory (np. naokoło niecek z 
maszynami lub w miejscach, w których schody przechodzą przez podłogi).

Zapewnić, że platformy doków/płyty pomostów są prawidłowo zamocowane 
podczas załadunku i rozładunku materiałów.

Wdrożyć polityki i szkolenia z zakresu podnoszenia ręcznego, obszary, w których 
jest konieczne podnoszenie ręczne, zaprojektować tak, aby zminimalizować 
obciążenie układu kostno-szkieletowego i ograniczyć ryzyko urazów pleców.
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