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Autopesula kasutamise eeskiri

1. Üldised ohutusnõuded
1.1. Autopesula kasutaja on kohustatud täitma käesolevat eeskirja.
1.2. Autopesula kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa Kutseõppekeskuse üldiseid
tööohutuse eeskirju.
1.3. Ohtlikke kemikaale hoiustatakse kapis nr 7.
1.4. Riketest ja avariidest teavitada töökoja eest vastutavat õpetajat Aivo Kulda +372
56855512.
1.5. Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola (kab
A209) või helistada 112.
1.6. Esmaabikapp asub töökoja seinal trepi all kraanikausside läheduses.
1.7. Tulekustutid asuvad autoremonditöökojast väljuvate uste kõrval seintel.
1.8. Kemikaali organismi sattumise korral käituda vastavalt kemikaali ohutuskaardi
juhistele. Ohutuskaardid asuvad kapis nr 7.
2. Ohutusnõuded enne töö alustamist
2.1. Kasutada nõuetekohast ohutusriietust (tööriided, turvajalatsid).
2.2. Kontrollida voolikute ja kraanide korrasolekut.
2.3. Vaadata üle pesemiseks vajalikud töövahendid ja veenduda nende korrasolekus.
2.4. Kontrollida kanalitel asuvate restide olemasolu.
2.5. Jälgida väravate töökorras olemist.
2.6. Kõrvaldada või nõuda mittevajalike esemete, remonditöödest jäänud materjalide jt
selliste vahendite kõrvaldamist pesulast.
2.7. Veenduda pesulaesise ja väljumistee korrasolekus; vajadusel kõrvaldada tekkinud
takistused (lumi, libedus) väravate käiguteelt.
2.8. Tutvuda kasutatavate puhastusvahendite omaduste ja kasutamisjuhenditega.
Tundmatute ainete kasutamine on keelatud!
2.9. Kontrollida, et voolikud ei jääks siseneva sõiduki rataste alla.

3. Ohutusnõuded töötamisel
3.1. Pesemise ajal hoida pesula väravad suletuna.
3.2. 0° C ja madalama temperatuuri korral ei tohi veejuga suunata väravate alla ega
pesulast välja vältimaks jää teket pesula uste lähedal.
3.3. 0° C juures hoida pesula väravad suletuna ka pideva pesemise korral. Mehaaniliselt
suletavaid väravaid ei haagistata.
3.4. Pesulasse sisse sõitnud autojuhilt tuleb nõuda mootori seiskamist. Töötava mootoriga
sõidukit mitte koristada ega pesta.
3.5. Pesulas liikudes tuleb olla tähelepanelik vältimaks libisemist ja kukkumist.
3.6. Kõrvalistel isikutel pesularuumides viibimine keelatud.
3.7. Pesula põrandale ja kanalitesse ei tohi pilduda ega pühkida prahti, pudeleid,
rauatükke jms. Koristamisel pühkida rämps ämbrisse ja kallata prügikasti.
3.8. Survepesur tuleb ootamatul seiskumisel (liikuvdetailide kinni kiilumine, ootamatu
voolukatkestus jm) välja lülitada.
3.9. Survepesuri kasutamisel peab jälgida, et kasutaja ei ohustaks tagasipõrkuva vee ja
mustusega oma tervist.
3.10.

Veejuga ei tohi suunata valgusallikate kuplitele, elektrilülititele ega teiste

inimeste suunas.
3.11.

Elektriseadmeid kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile. Kasutusjuhendiga

tutvumata on seadmete kasutamine keelatud!
3.12.

Kasutada pesukemikaale ainult vastavalt kasutusjuhendile (õiged ainekogused

pesulahuse valmistamisel, vee temperatuur, kahjulik toime organismile).
4. Ohutusnõuded töö lõpetamisel
4.1. Puhastada ja asetada pesemisel kasutatavad töövahendid ja kemikaalid selleks
ettenähtud kohale.
4.2. Puhastada pesula põrand, seinad ja väravad.
4.3. Lülitada välja survepesur ja lasta veesurve voolikutest välja.
4.4. Lahkudes jätta sisemine värav avatud asendisse ja kustutada tuled.

