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ÜLDNÕUDED
Tööülesannet tohib täitma asuda alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted.
Töötaja peab olema tutvunud puurpingi kasutusjuhendiga või läbinud selle käsitsemist
tutvustava väljaõppe.
Töötaja on kohustatud kandma normidega ettenähtud tööriietust ja kasutama
isikukaitsevahendeid.
Töökohad peavad olema hästi valgustatud, valgustus ei tohi pimestada töötaja silmi.
Tööruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud
ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab normidele vastava õhuvahetuse ja kahjulike ainete
eemaldamise töötsoonist.
Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille ohutuid
töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda töölõigu juhataja poole selgituse
saamiseks.
Märgates ohutusnõuete rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijatele, peab
töötaja viivitamatult rakendama meetmeid ohutuse tagamiseks ning teatama juhtunust
töölõigu juhile.
Töötaja peab teadma ja täitma ettevõtte töökorralduse reegleid ning
tuleohutuseeskirju.
Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.
Alkoholijoobes töötamine ja töökohal alkoholi, uimastite ning tugevatoimeliste
rahustite tarvitamine on keelatud.
Juhul, kui oled haiglane, või haigestud töö ajal, teata töölõigu juhile ja pöördu
medpunkti abi saamiseks.
Elektriseadmete
ekspluatatsioon
peab
toimuma
kooskõlas
kehtivate
elektriohutuseeskirjadega.
Töökoht tuleb hoida puhas. Keelatud on masina kasutamine risustatud alal.
Töötaja on kohustatud käima ettenähtud korras perioodiliselt arstlikul läbivaatusel.
Suitsetamine töökohal on keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud
kohtades.
Töökoht peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega, milledele
peab töötajal olema juurdepääs.
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ENNE TÖÖD

2.

Riietuda tööriietesse. Nööpida või siduda kinni töörõivaste hõlmad ning varrukasuud,
et ei oleks ripnevaid otsi, mis võivad olla kaasa haaratud liikuvate osade poolt. Panna
pähe peakatte, et peita pikad juuksed. Mitte kanda ehteid.
Kontrollida :
- puuri kinnitust spindlisse ning puuri teritust;
- instrumendi korrasolekut; rikkis ja kõlbmatu tööriista kasutamine on keelatud;
- töökoha valgustust, selle piisavust teostatav töö iseloomule.
Koristada töökohalt kõik, mis segab tööd.
Veenduda, et toitekaabel, - juhe on terved, et elektrisüsteem oleks vigastusteta.
Kõigist avastatud puudustest ja riketest teatada tööjuhile nende kõrvaldamiseks.
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TÖÖ AJAL
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Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb
seade nõuetekohaselt seisata.
Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal.
Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.
Hoida töökoht puhas ja korras, puhastada see jäätmetest, mitte ummistada läbikäike.
Järgida seadme õlitamise ja tarvikute vahetamise nõudeid. Mitte õlitada ja puhastada
puuri selle käigu ajal.
Enne puurpingi käivitamist, veenduda iga kord, et käivitamine ei ohustaks kedagi.
Puuri murdumise vältimiseks kontrollida aeg-ajalt puuritera teravust. Nüri puuriga
töötamine on keelatud.
Puuri vahetamist ja kinnitamist teostada ainult pärast seadme täielikku seismajäämist.
Puuri väljalülitamisel on keelatud spindli pöörlemist peatada kätega kinnivõtmise teel.
Vältida puuri ülekuumenemist..
Peatada puurpink ja katkestada vool järgmistel juhtudel:
1) Puurpingi juurest eemaldumisel isegi lühikeseks ajaks;
2) töö ajutisel katkestamisel;
3) elektrikatkestuse puhul;
4) puuri korrastamiseks, määrimiseks, puhastamiseks ja töökorda seadmiseks;
5) seadme remondi ajal, reguleerimise ja kontrolli, tarvikute paigaldamise ajal;
6) jäätmete ja puurimislaastude eemaldamiseks;
7) kui elektrijuhe on vigastatud.
Vali puurimiskiirus ja toiteallikas, mis välistavad mootori ülekoormamise.
Tekkinud laastud eemaldada harjaga ja ainult pärast puuri seiskamist. Mitte puhuda
neid suuga ega eemaldada käega.
Mitte kummarduda peaga spindli lähedale ega töötada lahtiste juustega.
Mitte asetada tööriistu jms. seadme liikuvate osade lähedale ega lähenda käsi
pöörlevale puurile.
Kaitseks laastude eest panna ette kaitseprillid või paigalda kaitsekilp.
Määrida seadet regulaarselt.
Täita täpselt konkreetse puurimisseadme kasutus- ja ohutusnõudeid.
Töö ajal tuleb kinni pidada õigest toitumise-, töö- ja puhkeaja režiimist.

2

4. PÄRAST TÖÖD
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Tööde lõppedes tuleb töökoht, liikumisteed jms korrastada ning jätta olukorda, mis
välistaks järgmisel korral tööle tulles kukkumisi mõne vedelema jäetud materjali,
jäätmete või muu taolise eseme tõttu.
Puhastada puurpink ja põrand töökoha vahetus läheduses, kasutades ettenähtud harju.
Lülitada välja kõik elektritarbijad, valgustus jne.
Vaheta tööriided omade vastu.
Tööriided ja isikukaitsevahendid puhastada ja jätta selleks ettenähtud kohtadesse.
Kõigist ebakohtadest kasutatavate seadmete, tööriistade jne töös, samuti
töökorralduses – tuleb informeerida asjaosalisi töödejuhatajaid, vastutavaid isikuid.
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