KINNITATUD
direktori 28.08.2018. a
käskkirjaga nr 1-1/54

Puidutöökoja kasutamise eeskiri

1.

Üldised ohutusnõuded:

1.1. Puidutöökoja kasutaja on kohustatud täitma käesolevat eeskirja.
1.2. Puidutöökoja kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa kutseõppekeskuse üldiseid
tööohutuseeskirju.
1.3.Puidutöökoda koosneb kolmest osast: masinruum, puitmaterjalide ladustamise ala ja
kuumpressi ruum.
1.4.Riketest teavitada puidukäsitöö klassi eest vastutavat õpetajat Vidrik Ugurit –
vidrik.ugur@vkok.ee.
1.5.Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola (kab
A209) või helistada 112.
1.6.Esmaabi kapp asub puidukäsitöö klassiruumis Würthi tööriista kapi küljes ukse
kõrval.
1.7. Tulekustuti asub puidutöökojas ukse kõrval vasakul posti küljes.

2.

Ohutusnõuded enne töö alustamist:

2.1. Pane selga ohutusriietus ( tööriided, turvajalatsid, kaitseprillid, kõrvaklapid)
2.2. Veendu töökoja korrasolekus.
2.3. Veendu valgustuse korrasolekus.
2.4. Veendu kasutatavate puidutöötlemisseadmete korrasolekus ja ohutuses.
2.5.Kontrolli plaatmaterjalide ladustamise riiuleid, et materjal oleks õigesti ja turvaliselt
paigutatud.
2.6. Kontrolli saematerjali riiuleid, et materjal oleks õigesti ja turvaliselt ladustatud.
2.7. Isikukaitsevahendid paiknevad ettenähtud kohas.

3.

Ohutusnõuded töötamise ajal:

3.1. Puidutöötlemisseadmeid võib kasutada puidutöökojas ainult juhul, kui on eelnevalt
tutvutud seadmete ohutusjuhenditega ja on läbitud allkirjaga kinnitatud ohutusalane
juhendamine.
3.2. Kasuta puidutöötlemisseadmeid ainult vastavalt seadme kasutusjuhendile.
3.3. Enne puidutöötlemisseadmetel töö alustamist veendu, et töökoja ventilatsioon on sisse
lülitatud. Ventilatsiooni kapp asub töökojas viimistlusruumi ukse kõrval.
3.4. Puidutöökojas ei tohi viibida kõrvalised isikud.
3.5. Puidutöökojas ei tohi süüa ega juua.
3.6. Töötsoon peab olema turvaline, tuleb jälgida ja arvestada teiste inimestega.
3.7. Puidutöötlemisseadmeid kasutades, ei tohi olla rippuvaid riideesemeid ega käes
kindaid.
3.8. Puidujääke ei tohi visata töökäigus põrandale vaid tuleb panna jäägikasti.
3.9. Toorikute hoiustamiseks ja transpordiks erinevate töötlemisprotsesside vahel kasuta
ratastel laudu.
3.10.

Liimimisel puhasta kohe paberiga üleliigne liim enne kuivamist laualt ja

montaažipressilt.

4.

Ohutusnõuded peale töö lõpetamist.

4.1. Puhasta puidutöötlemisseadmed ja lauad puidutolmust ja jääkidest.
4.2. Puhasta töökoja põrand. Puidujäägid viska jäägikasti, saepuru ja tolm ventilatsiooni
avasse.
4.3. Pane kõik tööriistad ja abivahendid tagasi nende õigele kohale.
4.4. Veendu, et kasutatud tööriistad, seadmed ja pingid oleksid töökorras ja kahjustamata.
4.5. Kui oled lõpetanud puidutöökoja kasutamise, lülita välja ventilatsioon.
4.6. Puidutöökojast lahkudes kustuta tuled ja veendu, et uksed oleks suletud ja lukus.

