ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Οδηγίες και πληροθορίες για ηην αζθάλεια ζηο εργαζηήριο Σχεδιαζμού και Τεχνολογίας
1. Μέζα ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα ππάξρεη θαξκαθείν. Να πεξηέρεη ηα είδε πξώησλ
βνεζεηώλ πνπ θαζνξίδεη ε ζρνιηαηξηθή ππεξεζία.
2. Ο ππξνζβεζηήξαο λα είλαη CO2.
3. Τν εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη ηαθηνπνηεκέλν θαη θαζαξό. Να ππάξρνπλ θαζνξηζκέλνη
ρώξνη θύιαμεο γηα ηα εξγαιεία, ηα πιηθά ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο εκηηειείο εξγαζίεο ησλ
παηδηώλ.
4. Ο ρώξνο εξγαζίαο λα είλαη νξγαλσκέλνο θαη επαξθήο έηζη πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ
αζθαιή δηαθίλεζε θαη εξγαζία ησλ παηδηώλ.
5. Η θαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπρλά από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό.
Τπρόλ θζαξκέλα ή ειαηησκαηηθά εξγαιεία πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο ησλ καζεηώλ.
6. Τν εξγαιείν Τ-21 ξπζκηδόκελν καραηξάθη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθό, γη’ απηό ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ηνπο εξγαιεηνζηάηεο θαη ηνπο
πάγθνπο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαιείν
Τ-33 αζθαιήο θόπηεο ραξηηνύ (πνληηθάθη) ην νπνίν είλαη απόιπηα αζθαιέο γηα ηα
παηδηά.
7. Τν εξγαιείν Τ-16 γνκνπίζηνιν ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθά δηαξξπζκηζκέλν ρώξν, θπξίσο
από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό θαη κόλν όηαλ κηα ηνπιάρηζηνλ επηθάλεηα είλαη πιαζηηθή ή
κεηαιιηθή. Σηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε πγξή άζπξε γόκα PVA. Σηηο
ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθόο θξίλεη όηη είλαη αλαγθαίν λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από ηελ απζηεξή επίβιεςή
ηνπ/ηεο θαη ην εξγαιείν λα κε δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα «switch off».
8. Η θόθθηλε πιαζηηθή αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη πάληνηε ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζηε κηθξή
ιεπίδα ηνπ εξγαιείνπ Τ-25 θόπηεο θύθισλ. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν, ε
ιεπίδα δελ πξέπεη λα εμέρεη αιιά λα είλαη «θξπκκέλε» ζηε ζέζε ηεο.
9. Οη ισξίδεο μύινπ 1Χ1Χ100 θαη νη μύιηλνη άμνλεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε
νξηδόληηα ζέζε ζην ρώξν θύιαμεο, γηα πξνζηαζία ησλ καηηώλ ησλ παηδηώλ. Σηελ
ηζηνζειίδα ηνπ θιηκαθίνπ ππάξρεη ζρέδην εηδηθήο κηθξνθαηαζθεπήο γηα ηε θύιαμή ηνπο ζε
νξηδόληηα ζέζε.
10. Όηαλ νη καζεηέο κεηαθέξνπλ ηηο ισξίδεο μύινπ ή ηνπο άμνλεο από ην ρώξν θύιαμεο ζην
ρώξν εξγαζίαο, ε θνξπθή ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα είλαη γπξηζκέλε πξνο ηα θάησ.
11. Όηαλ δίλνπκε θάπνην εξγαιείν ζε άιιν/ε, πξνηείλνπκε πάληα ηε ρεηξνιαβή.
12. Τα ππνιείκκαηα ησλ πιηθώλ θαη νη ζθόλεο καδεύνληαη κε κηθξή ζθνύπα θαη θηπαξάθη θαη
δε ηα θπζνύκε.
13. Τα καιιηά ησλ παηδηώλ λα είλαη πηαζκέλα θαηά ηξόπν πνπ λα κελ εκπνδίδνπλ ηα κάηηα
ηελ ώξα πνπ εξγάδνληαη.

