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Bezpečné pracovní postupy při navlékání jezdců na zipy pomocí navlékače
1. Navlékač jezdců přiděláme na pracovní stůl svěrkou a dotáhneme šroubem.
2. Zvolíme správnou velikost navlékače-vidličky, kterou namontujeme na držák pomocí matice.
3. Vždy doporučujeme směřovat vidlici směrem od těla, aby nedošlo ke zranění – nabodnutí na
hrot.
4. Ostatní nevyužité hroty navlékače/čů opatříme gumovou chráničkou, aby nedošlo k poranění.
5. Jezdec zavedeme do drážky navlékače-vidličky taháčkem nahoru nebo dolu, dle uvážení obsluhy.
Jezdec směřuje k tělu zadní částí.
6. Zdrhovadlové pásmo uchopíme za stuhu a mírně rozevřeme do úhlu cca 45°. Pomalým posuvem
přes přední část jezdce zdrhovadlové pásmo navlékneme a následně i s jezdcem sejmeme
z navlékače-vidličky.
7. Při samotném navlékání dbáme, abychom se nezranili o hrot navlékače.
Pokud dodržíme správný úhel a uchopení zdrhovadlového pásu za stuhu,
je pravděpodobnost poranění velice malá.
Prevence bodných poranění ostrými předměty
Ostré předměty - předměty nebo nástroje potřebné k provádění určitých činností, jimiž je možné se říznout,
píchnout, způsobit si poranění nebo infekci.
Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví i o bezpečnost a ochranu zdraví ostatních
osob, v souladu se školením a pokyny.








Dodržovat pozornost při práci
Dodržovat stanovené bezpečné pracovní postupy při navlékání jezdců
Prostor, kde navlékáme jezdce na zipy musí být řádně osvětlen
Při navlékání se nehrbíme, ale sedíme rovně (deformování krční páteře)
Všechny ostré předměty (nůžky, jehly, špendlíky, navlékače) používáme tak, aby nedošlo ke
zranění; neházíme s nimi
Pokud pracujete doma a jsou v blízkosti malé děti, je potřeba navlékač demontovat a uschovat na
bezpečné místo

Vyloučení používání ostrých předmětů, které nejsou nezbytné, použití bezpečnostního prvku (gumová chránička) tak,
aby nedošlo k poranění




nadbytečný navlékač odmontovat z držáku
opatřit hroty navlékače gumovou chráničkou

Pokud se poraníme ostrým předmětem, je třeba vždy dodržet následující postup:
 Rána se nechá několik minut krvácet a následně vymyje mýdlem a čistícím přípravkem.
 Rána se osuší a dezinfikuje virucidním přípravkem.
 Zalepíme náplastí nebo zavážeme obvazem dle rozsahu poranění
Poranění se považuje za pracovní úraz a při jeho objasnění, evidenci, dokumentaci a hlášení se postupuje
podle právních předpisů.
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