Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt

Tarkoitus
Tässä asiakirjassa kuvataan Sucros Oy:n Säkylän tehtaan henkilökohtaisten suojainten
käyttöä ohjaavat käytännöt. Käytännöt perustuvat Nordzuckerin antamaan
ohjeistukseen NZ 03-05-2011, jonka on laatinut H&S Production WG.
Ohjeistuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä työtapaturmia ja järjestää turvallinen
työpaikka kaikille Sucros Oy:n Säkylän tehtaalla työskenteleville ja vieraileville.
Tämä ohjeistus tulee voimaan 1.3.2012.

Suojainten käytön yleiset periaatteet
Työnantaja:



määrittelee työt ja tehtävät joissa suojaimia on käytettävä
luovuttaa pakollisiksi määrätyt suojaimet veloituksetta käyttöön

Työnjohto:



valvoo suojainten käyttöä
voi antaa huomautuksen työntekijälle, ellei tämä noudata annettuja ohjeita

Työntekijä:




noudattaa annettuja ohjeita ja käyttää määrättyjä suojaimia
käyttää hänelle annettuja suojaimia sekä hoitaa niitä huolellisesti, vialliset
suojaimet on kunnostettava tai hävitettävä
ilmoittaa suojaimissa olevista vioista tai puutteellisuuksista työnantajan
edustajalle

Suojaimia on saatavana tarvikevarastosta.
Vierailijoille on tarjottava asianmukaisia suojaimia.

Urakoitsijoiden ja kuljettajien on noudatettava samaa suojainkäytäntöä kuin tehtaan
henkilökunta. Käytännöstä on tarvittaessa sovittava urakkasopimuksessa. Urakoitsijat ja
kuljettajat hankkivat itse vaaditut suojaimet.
Tehtaan oma henkilökunta käyttää ko. suojaimia alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.
Kaikenlainen työn tekeminen tehtaan tiloissa yms. erikseen määritellyissä tiloissa vaatii
suojaimet.
Vierailijat










toimivat samojen periaatteiden mukaan kuin tehtaan henkilökunta.
vierailijat käyttävät koko kierroksen ajan kypärää. Vierailijoiden isännän on myös
käytettävä kypärää.
jotka kulkevat osastoilla sovituilla "vierailijareiteillä" opastettuina, ei tarvitse
käyttää turvakenkiä. Vierailijoilla on kuitenkin oltava ”suljetut” kengät, ei
sandaaleita, ”crocseja” tms.
jotka työskentelevät Sucros Oy:n tiloissa, on käytettävä turvakenkiä. Ei koske
toimistossa toimistotyötä tekeviä vierailijoita.
käyttävät kierroksen aikana sekä työskennellessään Sucros Oy:n tiloissa
kuulosuojaimia ja suojalaseja, kuten opastetaulut ilmoittavat. Kuulosuojaimia ja
suojalaseja on saatavilla isännältä.
käyttävät heijastinliiviä kulkiessaan ulkoalueilla.
noudattavat lisäksi myös tehtaan hygieniaohjeistuksen mukaista suojavaatetusta
ja muita hygieniaohjeita

Suojainten hankinta
Suojaimet hankitaan määrätyltä sopimuskumppanilta.
Kaikki Sucroksen suojaimet hankkii tarvikevaraston hoitaja.

Suojainten käyttöalueet
Vähimmäisvaatimukset suojainten käytölle
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Kuluttajapakkaukset

* Kun valvomosta poistutaan on kypärä pakollinen
*** Suursäkitetystä tehtäessä säkitysasemalla ei tarvitse käyttää kypärää
ra = riskien arvioinnin, työohjeiden, lakien ja muiden määräysten tai käyttöturvallisuustiedotteiden edellyttäminä

Kypärä
Kaikilla alueilla on riski päähän kohdistuneesta vammasta, esimerkiksi putoavien
esineiden tai törmäyksen johdosta. Pään suojaamisella voidaan huolehtia, että tämän
tyyppiset onnettomuudet ovat mahdollisimman lieviä.
Kypärät ovat henkilökohtaisia ja niissä on henkilön etu- ja sukunimi kypärän etupuolella.
Henkilökunnan kypärän väri on valkoinen.
Määräaikaiset työntekijät kuten kesätyöntekijät käyttävät valkoista kypärää.
Määräaikaisen työntekijän kypärän voi noutaa tarvikevarastosta.
Vierailijoiden kypäröissä on teksti Visitor, kypärän väri on oranssi ja näitä saa isänniltä.

Harjoittelijoilla (työelämään tutustujilla, työssä oppijoilla) kypärän väri on vihreä.
Harjoittelijan kypärän voi noutaa tarvikevarastosta.
Kypärän käyttöikä on 5 vuotta sisätyöskentelyssä ja 3 vuotta ulkotyöskentelyssä, ellei
kypärä ole vahingoittunut ja ellei kypärän indikaattori ilmoita vaihdon tarpeesta.

Hygienia:
Kypärän alla on käytettävä ohutta ns. kertakäyttöistä hiusverkkoa niillä alueilla, missä
hygieniaohjeistus määrää käyttämään hiukset peittävää päähinettä.

Kypärän käyttöalueet:
Kypärää ei tarvitse käyttää







toimistoissa,
valvomoissa,
koepesulassa näytteen käsittelyssä (näytteenotto, listintä, muusin käsittely),
tarvikevarastossa
suursäkitettäessä säkitysasemalla
laboratoriossa

Kypärää käytetään aina:




Prosessiosastolla
Bulk- lastausalueilla
Voimalaitoksella

Urakoitsijat
Toimivat samojen periaatteiden mukaan kuin Sucroksen henkilökunta.

Bulk- kuljettajat
Käyttävät aina kypärää liikkuessaan lastausalueilla.

Huolto- ja kunnossapitotyöt (mekaaninen, sähkö ja automaatio)
Kunnossapitotöissä käytetään kypärää aina.

Turvakengät
Vähintään S2-luokan turvakenkiä ja -saappaita käytetään kaikkialla muualla paitsi
toimistoissa.
Sucros kustantaa turvakengät myös määräaikaisille ja harjoittelijoille.
Urakoitsijat ja bulk- kuljettajat noudattavat samoja sääntöjä kuin Sucroksen
henkilökunta.

Kuulosuojaimet
Kuulosuojaimia on pidettävä aina mukana
Käytetään aina:




kun tehdään työtä paikassa jossa melu on korkeampi kuin 80 dBA
alueilla, joilla on kyltillä merkitty kuulosuojainten käyttö
kun työn luonne vaatii kuulon suojauksen tai on ohjeistettu käytettäväksi tietyissä
töissä

Valittavina ovat kuppisuojaimet, tulpat tai ns valetut suojaimet.
Erikoistarpeet huomioidaan yksilökohtaisesti.
Urakoitsijat, Bulk- kuljettajat ja vierailijat noudattavat samaa käytäntöä kuin Sucroksen
henkilöstö.

Suojalasit ja -visiiri
Suojalaseja kuljetetaan aina mukana
Käytetään aina:


kun tehdään työtä jossa on riski saada roiskeita silmiin sekä työt joihin on
ohjeistettu suojalasien tai -visiirin käyttö. Tällaisia töitä ovat esim. hionta,



poraaminen, sorvaaminen, hitsaus, jauheiden yms käsittely, kemikaalien käsittely
jne
alueilla, joilla on kyltillä merkitty suojalasien käyttö

Tarvikevarastossa on aina saatavana suojalaseja.
Tarpeen mukaan hankitaan lasit vahvuuksilla kaikille niitä tarvitseville ja haluaville.
Urakoitsijat, Bulk- kuljettajat ja vierailijat noudattavat samaa käytäntöä kuin Sucroksen
henkilöstö.

Huomiovaatetus/ -liivi
Käytetään aina:





kun olosuhteet ovat sellaiset että näkyvyys on rajallinen ja/tai liikenteestä on
vaaraa
ulkotiloissa työskenneltäessä välikaudella
ulkotiloissa käyntikaudella
rakennustyömaalla

Urakoitsijat, Bulk-kuljettajat ja vierailijat noudattavat samaa käytäntöä kuin Sucroksen
henkilöstö.

Kemikaalisuojaimet
Käytetään aina:




kun käsitellään kemikaaleja tai muita vaarallisia aineita
jos työstä on erillisesti ohjeistettu kemikaalisuojainten käytöstä
kemikaalin vaatimista suojaimista saa tietoa käyttöturvallisuustiedotteista

Hitsaus- ja sähkötyöt, muut erikoistyöt
Hitsaustöissä pitää olla palosuojattu (EN 531 - CE merkitty) suojavaatetus (haalarit)
sekä hitsauskypärä maskeineen.
Sähkötöissä käytetään siihen tarkoitukseen hankittuja suojavaatteita.

Putoamissuojaimet
Putoamissuojaimia on käytettävä



henkilönostimen nostokorissa
lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti, esimerkiksi
 Allastyöskentelyssä
 Korkealla työskentelyssä
 Kalkkiuunin muurauksessa
 Syvällä (kaivot) ja säiliössä työskentelyssä

