Υλικό για τα μηχανήματα

ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
α) Ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων
τουλάχιστο.
β) Τέσσερα (4) κουτιά αποστειρωμένες γάζες.
γ) Ένα (1) καρούλι λευκοπλάστη.
δ) Τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους.
ε) Δύο (2) αιμοστατικούς επιδέσμους.
στ) Ένα (1) φιαλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστο οινόπνευμα και
ζ) Ένα φιαλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστο, Betadine solution.
Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των μηχανημάτων, όλων των κατηγοριών, την υποχρέωση
εφοδιασμού με κουτί πρώτων βοηθειών.
Το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε θέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ ’αυτό οποιοδήποτε άλλο
αντικείμενο, εκτός από το επιδερμικό και φαρμακευτικό υλικό.
Το περιεχόμενο του κουτιού πρώτων βοηθειών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των χειριστών,
να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Ειδικώς, το φαρμακευτικό υλικό
του κουτιού πρέπει, με ευθύνη των χειριστών , να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών
διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα, όχι πέρα των
δύο ετών.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Ο πυροσβεστήρας μηχανήματος σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να είναι
τύπου Ι, ξηράς κόνεως κατάλληλος για κατηγορία πυρκαγιάς A, B, C και για
ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α,
34Β, Οι πυροσβεστήρες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE και ΕΝ 3, όπως
απαιτεί η νομοθεσία.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
Το προειδοποιητικό τρίγωνο χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει τους
διερχόμενους οδηγούς για κίνδυνο από ακινητοποιημένο όχημα μπροστά. Σε
περίπτωση που το όχημα μας ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του
οδοστρώματος από βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία ή αναγκαστούμε να
σταθμεύσουμε επί του οδοστρώματος σε θέση όπου απαγορεύεται η
στάθμευση, η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου είναι απαραίτητη
τόσο για τη δική μας ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών. Το προειδοποιητικό τρίγωνο
είναι μια τριγωνική πινακίδα ή συσκευή που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές
ώστε να γίνεται ορατό και την ημέρα και τη νύχτα

ΓΙΛΕΚΟ
Το φωσφοριζέ ανακλαστικό γιλέκο ασφαλείας, είναι ένα μέσο
ατομικής προστασίας και η χρήση του αποτελεί υποχρέωση του
χειριστή μηχανήματος σε ειδικές συνθήκες κυρίως τη νύκτα, ή σε
συνθήκες χαμηλής ορατότητας (βροχή, ομίχλη, καπνός, σκόνη κ.λ.π.),

ΦΑΚΟΣ
Απαραίτητη η κατοχή του φακού για χρήση στο σκοτάδι.

ΚΩΝΟΣ
Οι κώνοι τοποθετούνται στον δρόμο για να υποδείξουν μια περιοχή ή
κάποιο σημείο που χρήζει προσοχής από τους οδηγούς ή τους πεζούς.
Είναι επίσης ιδιαιτέρως χρήσιμοι για την οριοθέτηση, την απαγόρευση
διέλευσης οχημάτων και την προσωρινή σήμανση τεχνικών έργων και
εργασιών στο οδικό δίκτυο.
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