
Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 



Τι κοινό έχουν οι ακόλουθες εικόνες; 

Σε όλες υπάρχουν εργαλεία χειρός, ΑΛΛΑ δεν τηρήθηκαν πάντοτε οι σωστές διαδικασίες ή οι 

καλύτερες μέθοδοι εργασίας 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ! ΑΥΤΟ! 



Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 

 Χρήση κλειδιών λανθασμένου μεγέθους για τη δουλειά. 

 Προσπάθεια να σηκώσετε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. 

 Χρήση ενός κλειδιού ή ενός κάβουρα αντί για σφυρί. 

 Χτυπάτε το σφυρί πάνω σε πολύγωνα κλειδιά. 

 Υπερβολικό τέντωμα για να κάνετε μια δουλειά και το κλειδί γλιστράει. 

 Πέφτουν εργαλεία από μεγάλο ύψος. 

 

                                Και πολύ περισσότερα ακόμη! 

Ορισμένες πραγματικές αιτίες ατυχημάτων 



Πώς θα προλάβουμε τους τραυματισμούς από εργαλεία χειρός; 

• Βελτιώνοντας τη νοοτροπία μας και, συνεπώς, τη συμπεριφορά μας 

• Βελτιώνοντας την ενημέρωσή μας 

• Κατανοώντας την ασφάλεια των εργαλείων 

• Παρεμβαίνοντας και Σταματώντας όταν δούμε κάτι ανασφαλές.  

 



 Μια προέκταση των βραχιόνων και των χεριών μας 

 Εξοπλισμός σχεδιασμένος να εκτελεί τις εργασίες που δεν μπορούν να κάνουν τα δάχτυλά μας 

 Κάτι που κάνει τα καθήκοντα πιο εύκολα και αποτελεσματικά 

 Κάτι που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τις λειτουργίες 

 Κάθε φορητό τεμάχιο εξοπλισμού που βοηθά τα χέρια μας 

Τι είναι τα εργαλεία χειρός; 

 

Ορισμός: 



Μερικές εικόνες από την πραγματική ζωή 

Τώρα παρατηρήστε και συζητήστε τις διαδικασίες για τις ακόλουθες 

εικόνες. 

         Αναφέρατε πρόσθετες ιδέες για να διορθώσετε τις εικόνες 

λανθασμένο Καλύτερα 

Εάν βλέπατε τέτοιες πρακτικές, τι θα κάνατε; 

STOP 
…Παρέμβαση 

για την 
Ασφάλεια 



Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 

Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι τα εργαλεία μας διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή 

κατάσταση; 

   Τα ελέγχουμε οπτικά πριν τα χρησιμοποιήσουμε. 

   Τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

   Έχουμε τα σωστά εργαλεία προτού ξεκινήσουμε μια εργασία. 

   Τα καθαρίζουμε πριν και μετά από κάθε χρήση. 

   Τα αποθηκεύουμε στο σωστό ερμάριο ή κιβώτιο. 

   Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα εργαλεία χειρός. Αντικαταστήστε τα. 



Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 

Παραδείγματα οπτικής επιθεώρησης 

Πολύγωνα κλειδιά και γερμανικά κλειδιά. 

Ελέγξτε τα για να βεβαιωθείτε ότι δεν φαίνεται κάποια φθορά ή παραμόρφωση στην κεφαλή του 

κλειδιού και ότι το κλειδί αρμόζει καλά στους κοχλίες. 

Όταν χρησιμοποιείται, το στέλεχος κλειδιού πρέπει να είναι ίσιο. 

  

Σωληνοκάβουρες. 

Ελέγξτε ότι οι σιαγόνες είναι σε καλή κατάσταση και τα δόντια είναι αιχμηρά και όχι φθαρμένα, ο 

μηχανισμός με ατέρμονα κοχλία πρέπει να αρμόζει καλά χωρίς ρωγμές ή ορατά ελαττώματα. 

 

Σφυριά. 

Οι λαβές δεν έχουν ρωγμές, το ξύλο τους δεν έχει σχιστεί και η κεφαλή είναι καλά στερεωμένη. 

Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει επαρκές μήκος και ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ούτε λείπουν κομμάτια 

από την κεφαλή. 

 

Καλέμια. 

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του καλεμιού δεν έχει καταστραφεί και δεν έχει αποκτήσει πεπλατυσμένο 

σχήμα. Η λεπίδα του καλεμιού είναι κοφτερή και ούτε υπάρχουν ορατά ελαττώματα ούτε 

λείπουν κομμάτια. 

 



Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 

Μερικά πραγματικά παραδείγματα 

Εσφαλμένη χρήση Ορθή χρήση 

Ένα υψηλό ποσοστό των τραυματισμών των δακτύλων και των χεριών οφείλονται στην 

εσφαλμένη χρήση των σφυριών. 

           Η εικόνα στα αριστερά κατέληξε σε ένα περιστατικό χαμένου χρόνου.. 

Σημείο 

αποκοπής 



Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 

Εργαλεία αέρος 

 

Τρυπάνια, γυαλιστικά, λειαντήρες, πιστόλια απόξεσης. 

• Σημεία σύνδεσης σωλήνων  

• Πείροι ασφαλείας/ έλεγχοι της ασφάλειας 

• Σωστός εξοπλισμός 



Εργαλεία ηλεκτρικής ισχύος 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και θανάτου 

•  Εξέταση καλωδίων 

•  Ρέε διαφυγής  

•   Αυτόματη διακοπή λειτουργίας 

Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 



Μερικά παραδείγματα με εργαλεία ηλεκτρικής ισχύος 

Γυαλιστικά αέρος 

Ηλεκτρικά πριόνια 

   Κλειδιά περιστροφής 

Να θυμάστε 

Όλα αυτά τα εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό 

τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Μάθετε πώς λειτουργούν με 

ασφάλεια για να είστε και σεις ασφαλείς! 

Λειαντήρες 

Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός 



Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός  

Χρησιμοποιήστε Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας! 

Ένας υπάλληλος ενθάρρυνε τον δεκαοκτάχρονο γιο του που εγκαθιστά επικαλύψεις σε σπίτια να 

φορά γυαλιά ασφαλείας. Ο γιος τελικά ενέδωσε. Περίπου μια εβδομάδα μετά, τοποθετούσε 

επικαλύψεις με ένα καρφωτικό αέρος όταν ένας συνδετήρας χτύπησε μια μεταλλική πλάκα πίσω 

από την επικάλυψη, αναπήδησε προς τα πίσω και το ένα σκέλος του συνδετήρα εισχώρησε στο 

φακό των γυαλιών ασφαλείας. Ο σκελετός έσπασε και μελάνιασαν το φρύδι και το ζυγωματικό 

του νεαρού! 



Περίληψη 

•  Προκαταρκτικός σχεδιασμός 

•  Σωστά εργαλεία 

•  Κατάσταση εργαλείων 

•  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ 



Να θυμάστε 

ΜΗΝ ΖΗΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ! 



 



 



 



 



 



 







Συμπέρασμα 

Με λίγο χρόνο και προσοχή έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε ή και να εξαλείψουμε ένα υψηλό 

ποσοστό αυτών των τραυματισμών.  

 

Τα εργαλεία χειρός έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένο σκοπό. Να χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία 

όπως έχουν σχεδιαστεί. Εάν η δουλειά απαιτεί συγκεκριμένο εργαλείο, χρησιμοποιήστε μόνο αυτό 

το εργαλείο. Μην αυτοσχεδιάζετε. 

 

Εάν δείτε κάποιον να κάνει κάτι λάθος, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τη δουλειά σας και εξηγήστε γιατί λίγα λεπτά 

τώρα σας γλιτώνουν από πολύ χρόνο θεραπείας αργότερα. 


