Προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους
 Δεν αγγίζουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και
εξαρτήματά τους με υγρά ή ιδρωμένα χέρια και γυμνά
πόδια που πατάνε σε υγρό δάπεδο (π.χ. πολύπριζα,
διακόπτες, φις σε πρίζες, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.)
 Τα πολύπριζα να στηρίζονται σε κατακόρυφα σημεία
επίπλων και τοίχων μακριά από δάπεδα ή πάγκους με υγρό περιβάλλον. Να
φέρουν διακόπτες ON – OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
 Να μην αφήνουμε καλώδια σύνδεσης συσκευών (Η/Υ, τηλεφωνικά κ.λπ.) να
κυκλοφορούν ελεύθερα σε δάπεδα, περάσματα, γύρω από έπιπλα κ.λπ. να
προφυλάσσονται σε πλαστικά κανάλια για προστασία τους και για αποφυγή
εμπλοκής κάτω άκρων εργαζομένων.
 Να μην υπάρχουν κουτιά ηλεκτρικής εγκατάστασης, διακόπτες, πρίζες
φθαρμένα, αλλοιωμένα, αστερέωτα, ανοιχτά.
 Να μη διατρέχουν καλώδια σε τοίχους, οροφές αστήριχτα ή αιωρούμενα. να
μη χρησιμοποιούντα για μακρύ χρονικό διάστημα μεγάλου μήκους
μπαλαντέζες;.
 Να μην καθαρίζουμε ηλεκτρικές συσκευές με υγρά σφουγγάρια χωρίς
αποσύνδεσή τους από ηλεκτρική εγκατάσταση.
 Να μην αγγίζουμε με γυμνά καλώδια ή ανοίγματα σε όψης ηλεκτρικού Πίνακα
ή ακάλυπτα μέρη ηλεκτρικής εγκατάστασης και εξοπλισμού υπό τάση.
ενημερώνουμε άμεσα τους υπευθύνους.
 Οι ηλεκτρικοί Πίνακες και Υποπίνακες να διαθέτουν
διακόπτη προστασίας σε βραχυκύκλωμα σε λειτουργίας.
 Πίνακες, Υποπίνακες, ηλεκτρικός εξοπλισμός να φέρει
σήμανση σχετική.
 Η μόνωση των αγωγών δεν πρέπει να έχει φθορές,
 Δεν τραβάμε τους ρευματολήπτες από το καλώδιο.
 Αν διαπιστώσουμε δυσοσμία, καπνό, υπερθέρμανση, σπινθήρα σε ηλεκτρική
εγκατάσταση, κλείνουμε επί μέρους ή γενικό διακόπτη του Πίνακα και
ενημερώνουμε αμέσως τον Υπεύθυνο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 Να μην υπερφορτώνουμε τις ηλεκτρικές γραμμές.
 Τα φωτιστικά οροφής να κρέμονται στέρεα. Οι
καμένοι λαμπτήρες να αντικαθίστανται άμεσα.
 Όταν τρυπάτε τοίχο ή καρφώνετε καρφί να είστε
βέβαιοι ότι δεν υπάρχει διέλευση γραμμών
ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο αυτό. αν έχετε
αμφιβολία αποσυνδέστε τις γραμμές από τον
Πίνακα.
 κατά την αλλαγή λαμπτήρων ή την αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
διακόψτε την παροχή στην γραμμή τροφοδοσία από μερικό ή κεντρικό
διακόπτη.
 Πριν αποσυνδέσουμε ηλεκτρικές συσκευές ενεργοβόρες (κλιματιστικά,
θερμαντικά σώματα κ.λπ.) κλείνουμε τον διακόπτη της συσκευής.
 Πυρκαγιά σε ηλεκτρική εγκατάσταση σβήνεται μόνο με φορητό
Πυροσβεστήρα, ξηράς σκόνης ή CO2 και ποτέ με νερό.
 Σε χώρους υγιεινής να αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία να φέρουν το σήμα CE ή ΕΝ
(καφετιέρας, τοστιέρες, βραστήρες, εκτυπωτές, φωτοτυπικά κ.λπ.)
 Οποιαδήποτε επέμβαση, καθαρισμός, συντήρησης ηλεκτρικών συσκευών να
γίνεται μετά από αποσύνδεσή της από την πρίζα.
 Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές χωρίς αξιόπιστη γείωση.
 Μην παρεμβαίνετε σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικές κα εξοπλισμού (συσκευές,
πίνακες κ.λπ.) αν δε διαθέτετε άδεια ηλεκτρολόγου τεχνίτη.
 Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
Οδηγίες των κατασκευαστών, στα τεχνικά εγχειρίδια τους περιέχονται οι
οδηγίες ασφαλούς χρήσης του, που πρέπει να τηρούνται πιστά.
 Οι ηλεκτρικές συσκευές να συντηρούνται τακτικά, όπως προβλέπει ο
κατασκευαστής.

