
 נייד הוראות בטיחות על סולם תחזוקה

 

 למען בטיחותך קרא בעיון ובקפידה את הוראות הבטיחות

 בחר סולם באורך מתאים על מנת להגיע לגובה העבודה הנדרשת. 

חשוב: הסולם מתוכנן לשאת אדם אחד )עם כלי העבודה והחומרים(., ובלבד שהמשקל המרבי הכולל  

 ק"ג.   150לא יעלה על 

 בדיקה 

 .קבלתו ולפני תחילת השימוש בובדוק את הסולם בעת   .1

אין לעלות על סולם פגום, מכופף, שבור, או סולם שחסרים בו חלקים. וודא שכל חלקי הסולם   .2

 .תקינים

וודא שכל המסמרות, המפרקים, האומים והברגים קיימים ומהודקים. וודא שהזקיפים,   .3

 ח עמידה . כולל המעקה מסביב למשט ..השלבים והמפרקים בטוחים ותקינים החווקים, 

שמור על ניקיון הסולם מפני גריז, שמנים, בוץ, שלג, צבע או כל חומר אחר העלול לגרום   .4

 . ר  להחלקה. שמור על ניקיון נעליי העבודה, אין לטפס על סולם עם נעליים בעלות סוליות עו

 .אין לבצע תיקונים מאולתרים לחלקים פגומים או חלקים חסרים בסולם .5

או שבור או סולם שנחשף להשפעה של אש או קורוזיה כימית,  יש להשמיד סולם פגום,  .6

 .העלולים להשפיע על החוזק המכני של הסולם

 העמדה נכונה 

 סכנה: מתכת מוליכה חשמל וודא שהסולם אינו נמצא במגע או בקרבת קווי חשמל. 

עליה על  בסולם תחזוקה אחרי  הקיימות  המעקה וכלוב ההגנה יש לנעול באופן מלא את כל הנעילות 

 הסולם.  

 על הסולם   היש לנעול באופן מלא את הגלגלים לפני העליי

 . בשום פנים ואופן אל תשחרר, או תנסה לשנות את מצב מנגנוני נעילת הצירים 

מקם את הסולם על שטח יציב וישר עם יציבה בטוחה. אין להעמיד את הסולם על משטחים מחליקים.  

 הסולם על ארגזים, חפצים לא יציבים או על פיגומים על מנת להגביה את הסולם. אין להעמיד את 

 אין למקם את הסולם לפני דלתות או חלונות שנפתחות לכיוון הסולם. 

 

 שימוש נכון בסולם 

אין להשתמש בסולם אם אינך כשיר פיזית או הינך מתעייף בקלות, נוטה להתעלפויות, נוטל   .1

 .כוהול או סמיםתרופות או נמצא תחת שפעת אל

 .אין להשאיר סולם לשימוש ללא השגחה בקרבת ילדים .2

 העלייה על הסולם.  והמעקות אחרי יש לוודא סגירה מלאה של כל הנעילות   .3

יש לעלות או לרדת מסולם רק עם הפנים לכוון הסולם, יש לשמור על מיקום הגוף בין זקיפי   .4

 .הסולם

 .היטב בשתי ידייםבעת טיפוס על סולם וירידה ממנו יש לאחוז בו  .5

 אין לטפס על הסולם מהצד  .6
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 .העליונההמעקה אין לטפס מעל נקודת תמיכת   .7

 .אין להשתמש בסולם ברוח חזקה או בתנאי סופה .8

 ..על הסולם   עבודהתוך כדי   המעקהאין לשחרר מנגנון נעילה  .9

אין להושיט יד, למתוח או להטות את גופך על מנת להגיע למקומות מרוחקים . הצב את   .10

 משטח הסולם כששתי רגליך על אותו  בתוך מעקה ך גופ

 .על הסולםאו עבודה  תוך כדי עמידה  עם אדם העומד עליו ואת הסולם  להזיז אין  .11

 אין לשחרר את נעילה הגלגלים שיש אדם עומד על הסולם.  .12

 .אין להעמיס את הסולם מעבר למותר .13

למשוך את הסולם בכיוון  יש למקם את הסולם קרוב למקום העבודה הנדרש. אין לדחוף או   .14

 . ציידי בעודך עומד על הסולם אתה עלול לאבד את שיווי משקלך ולהיפגע

 . בזמן העברתו  הסולם אסור להשאיר ציוד על  .15

מעל שטח שאינו חלק כיוון שזה   סולם התחזוקה נדרש להקפיד במיוחד כאשר מעבירים את   .16

 לסולם ליפול  עלול לגרום 

 בטיחות וסוליות נגד החלקה. יש תמיד לעלות על הסולם עם נעלי   .17

 

 

 


