SAFETY MOMENT
Pinch point

•A pinch point is any point where it is possible for a person, or
part of a person’s body, to be caught between stationary
objects and/or moving objects. Injuries due to pinch points in
the workplace, or at home, can be seriously disabling and may
cause loss of mobility in the body part, amputation, or even
death.
•Tips to Prevent Pinch Point Injuries:
•Identify Pinch Points and Communicate them to Co-Workers.
• Verify guards are in place and are being used. Make sure they
are effective at protecting you. Never bypass a guard.
• Stay alert and keep your eyes on the task.
• Share lessons from past mistakes and near misses.
• Review the danger of pinch points and how to work safe.
• Never perform a task without proper training.
• Report hazardous areas and submit continuous
improvements to eliminate or protect yourself from pinch
points.

МИНУТКА ПО ТБ
Зоны защемления

•Зоны защемления - это любая зона, в которой человек или
часть тела человека могут быть между неподвижными
объектами и / или движущимися объектами.
Травмы, связанные с точками защемления на рабочем месте
могут быть серьезными и могут вызвать потерю
подвижности в части тела, ампутацию или даже смерть.
•Советы по предотвращению травм защемления:
• Определить зоны защемления и сообщить их сотрудникам.
• Убедитесь в наличии СИЗ. Убедитесь, что они эффективны
при использовании и защитят вас.
Никогда не обходите СИЗ.
• Будьте внимательны и следите за работой.
• Делитесь уроками от прошлых ошибок и промахов.
•Проанализируйте опасность получения защемления и как
безопасно работать.
• Никогда не выполняйте задачу без надлежащей
подготовки.
•Сообщите об опасных зонах и представить непрерывные
улучшения, чтобы устранить или защитить себя от
защемления.

ҚТ БОЙЫНША ШАҒЫН ЖИЫН
Қысылу аймағы

•Қысылу аймағы – бұл, адам не адамның дене мүшелерінің
қозғалмайтын немесе жылжымалы жабдық бөлшегінің
арасында қысылып қалуы мүмкін кез-келген аймақ.Жұмыс
орнында, қысылу аймағына байланысты жарақат алу қаупі
бар, бұл, дене мүшелері қозғалысын шектеуге, ампутация
немесе өлімге алып келуі мүмкін.
•Қысылу жарақатының алдын-алу кеңестері:
• Қысылу аймағын анықтау, оларды қызметкерлерге
хабарлау.
• ЖҚҚ-ның барына көз жеткізіңіз. Олардың қолданыс
кезіндегі тиімділігіне және Сізді қорғайтынына көз жеткізіңіз.
• Ешқашан, ЖҚҚ-сыз жұмыс жасамаңыз.
•Мұқият болыңыз және жұмысыңызды қадағалаңыз.
• Кеткен қателіктер мен ағаттық алған сабақтарыңызбен
бөлісіңіз.
•Қауіпсіз жұмыс жасау тәртібін және қысып қалу қауіпін
талдаңыз.
• Ешқашан, тапсырманы дайындықсыз орындамаңыз.
• Қауіпті аймақтар туралы есеп беріп, қысылып қалудан
қорғану үшін үздіксіз жетілдірулерді қамтамасыз етіңіз.

