MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

A kiállítás területén be kell tartani az 1993. évi XCIII. törvény (Munkavédelmi
törvény) és módosításainak vonatkozó előírásait.


A kiállítók a vásár területén a hatósági felügyelet alá tartozó gépek, berendezések üzemeltetését
csak az illetékes hatóság engedélyével üzemeltethetik (pl. nyomástartó berendezés, emelőgép).



A villamos berendezések felülvizsgálatát el kell végezni a hatályos jogszabályi előírások szerint.



A hordozható villamos gépek üzemeltetése elválasztó transzformátoron vagy áramvédő kapcsolón
keresztül történjen.



A telepített gépekhez, technológiákhoz legyen zárható leválasztó kapcsoló.



A villamos vezetékek, készülékek gépek, mechanikai sérüléstől mentesek legyenek. Toldott
szigetelőszalaggal javított hosszabbító használata tilos.



A villamos dugaszok és aljzatok sérüléstől védetten legyenek telepítve.



A bemutatókon védőberendezés nélküli gépet üzemeltetni tilos.



A rendezvényen kiállított gépekre a látogatóknak felmenni (traktor, kombájn) csak az esetben
szabad, ha a biztonságos fel és lejutás biztosított. Ezen kötelesség a kiállító feladata.



A demonstrációs bemutatókon a látogatók biztonságát, a bemutatót szervező vállalkozásnak kell
biztosítani.



A növény védőszereket bemutató vállalkozások kötelesek az egészségügyi, a kémiai biztonságról, a
növényvédelemről, és a hulladékgazdálkodásról szóló hatályos jogszabályi előírásokat megtartani.



Az állattartó színben csak a gondozással megbízott személy mehet be és meg kell akadályoznia
avatatlan személy benntartózkodását.



Az állatok közé kizárólag az állatok gondozója mehet be.



Az állattartó színben munkavégzéskor két személynek kell tartózkodnia. Az őrzést egy fő is
végezheti.



Az állattartó színek istálló higiénéjére különös figyelmet kell fordítani. A tisztításhoz, takarításhoz
megfelelő egyéni védőeszközt kell használni.



Az állatokat csak megfelelően felmálházva, ketrecbe a környezetben tartózkodok biztonságára
tekintettel szabad szállítani, vezetni. A vezetőkötelet kézre csavarni tilos.



A trágya és alom tárolása, elszállítása az egészségre és környezetvédelemre tekintettel lehetséges.



Az állatok fenyítése és ütlegelése - veszély elhárítása kivételével - tilos.



Az elsősegélynyújtást a kiállítás ideje alatt a szervező biztosítja. A sérült állapotát rögzíteni kell a
további károsodást meg kell, akadályozni.



A kiállítás területén a szervezőkkel munkaviszonyban állók esetleges balesetét ki kell vizsgálni és a
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztályán jelenteni. A baleset kivizsgálás munkavédelmi szaktevékenység.



A súlyos baleseteket a bekövetkezés után azonnal jelenteni kell. A bejelentést 24 órán belül írásban
is meg kell ismételni az alábbi címre:

Mentők telefonszáma: 104

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
Cím: 7601 Pécs Király u. 46.
T: 72/513-420
FAX: 72/539-099

Szentlőrinc, 2017. június 30.

