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Salaş ve bol kıyafetler g�ymed�ğ�nden,
Bacakları tamamen saran, dayanıklı ve üzer�nde yırtık olmayan pantolonlar
g�yd�ğ�nden,
K�msen�n küpe, yüzük, kolye g�b� aksesuarlar takmadığından, 
Uzun saçlı herkes�n saçlarını topladığından em�n olun.

Robot üzer�nde taşlama, delme, leh�mleme, kesme, kaynak g�b� �şler yapıldığında

Uçan parçacıklara veya k�myasal maddelere maruz kalma r�sk� olduğunda

Nasıl G�y�n�lmel�

Koruyucu Giysi Genel Kuralları

Atölyen�zde çalışırken eld�ven, uzun kollu t-sh�rt, kapalı ayakkabı ve s�z� koruyacak b�r
pantolon g�ymel�s�n�z. Ayrıca saçlarınızı �ş�n�ze engel olmayacak şek�lde toka �le
toplamalısınız. Koruyucu ek�pmanlarınızı ANSI veya UL onaylı materyallerden yapılmış
olanlardan terc�h etmel�s�n�z.

Diğer Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Atölyede çalışırken olası r�skler� engellemek �ç�n üyeler�n�z�n; 

El ve Yüz Koruması

Robot üstüne uğraşılan b�r atölyede şu durumlarda gözler� ve yüzü ortamdan �zole
etmek şart:

Güvenlik Gözlükleri

Güvenl�k gözlükler� ve koruyucu gözlükler, tüm göz çevres�ne koruyucu b�r kalkan
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sıvı sıçraması, buhardan kaynaklanan yanıklar, basınçlı
hava ve sıçrayan ahşap veya metal g�b� tehl�kelere karşı gözler� ve yüzün b�r kısmını
korur. Bu sebeplerden dolayı atölyedek� herkes�n güvenl�k gözlüğü taktığından em�n
olunmalıdır. Bell� başlı gözlük çeş�tler� mevcuttur. Her duruma uyan tek b�r gözlük
model� yoktur.
Farklı r�sk sev�yeler�ne uygun değ�ş�k özell�klere sah�p �ş güvenl�ğ� gözlükler� vardır. B�r
kaynak ustasının kaynakçı gözlüğü �le taşlama ustasının taşlamacı gözlüğü farklı
olacaktır, olmak zorundadır.
Gözlük şekl�nden de öte lensler dah� farklılık göster�r. Her lens her ışık sev�yes� �ç�n
uygun değ�ld�r. Az ve çok ışık, �nfrared ışınlar ve x ışını olan ortamlarda kullanılacak
gözlükler�n lensler� elbette farklı olacaktır. Bazı durumlar ışık ve ışınlardan öte,
mekan�k r�skler ön plandadır.



t e a m c y m u r g h s . c o m

Buğulanmaz İş Gözlüğü

Toz Geçirmeyen İş Gözlüğü

Siyah İş Gözlüğü

Numaralı İş Gözlüğü

Ayarlanabilir İş Gözlüğü

Bell� başlı gözlük çeş�tler� şunlardır:

 Uzun sürel� çalışmalarda, ortam sıcaklığı k�ş�n�n vücut sıcaklığından farklı olduğunda
gözlük camlarında buğulanma meydana geleb�l�r.

Bu durumlarda buğulanmaya dayanıklı, buğulanmayı gec�kt�ren �ş güvenl�ğ�
gözlükler� terc�h ed�leb�l�r.

 İş ortamındak� toz ve part�küller çalışan sağlığını olumsuz etk�ler. Bundan dolayı
ortamdak� toz çeş�d� ve sev�yes�ne göre solunum koruma donanımları kullanılmalıdır.
Ortam tozları sadece solunum değ�l , görme açısından da sıkıntı yaratab�l�r. 
 Örneğ�n çok tozlu ortamlarda, gözlerde sulanma meydana geleb�l�r, çalışan gözlüğü
çıkartıp gözler�n� s�lme �ht�yacı duyab�l�r. Bazı k�ş�ler�n de gözler� tozlara karşı alerj�k
olab�l�r. Dahası bu durum �ş kazaları �ht�mal�n� arttırır.

Bu t�p �ş ortamlarında, toz geç�rmeyen kapalı �ş gözlükler� terc�h ed�leb�l�r.
Bu suretle, sağlıklı b�r çalışma ortamı yaratılab�l�r.

Güneş ışığının yoğun olduğu ortamlarda Medop Flash Nueva Solar g�b� s�yah �ş
gözlükler� terc�h ed�leb�l�r. Çarpmalara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan
pol�karbonattan üret�lm�şt�r.

Düz ve �nce kolları, konforlu b�r çalışma �mkanı sağlamanın yanında, b�rl�kte
kullanılacak d�ğer KKD �le de sorunsuz kullanılır.

Bu suretle, çalışma konforu artar, hatalar azalır ve uzun süre ver�ml� �ş koşulları oluşur.

Gündel�k hayatta numaralı gözlük kullananlar �ç�n üret�lm�ş özel gözlük çeş�d�d�r. Bu
gözlükler sayes�nde, çalışırken üst üste 2 gözlük kullanma ortamı ortadan kalkar.

Çalışan �şe başlarken, normal gözlüğünü çıkartıp, numaralı �ş gözlüğünü takarak rahat
b�r şek�lde çalışır.

İş gözlükler� genelde sab�t uzunluklu kollara ve değ�şmeyen açılara sah�pt�r. Farklı
ölçülerde, göz-kulak ve yüz şek�ller� �ç�n ayarlanab�l�r �ş gözlükler� üret�lm�şt�r. Bu t�p
gözlükler�n pek çok çeş�d� vardır.

Genel olarak, önceden bel�rlenm�ş sev�yelerde ayarlanab�len kol kısımlarına sah�pt�rler.
Bazı modeller�nde kolların açıları da değ�şeb�l�r.
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İzabe Gözlük

Metal Yüz Siperi

İzabe gözlükler, baret ve sert başlık/şapka g�b� kafa korunma donanımlarına takılab�len
k�ş�sel ek�pmanlardır. Böylece kafa ve gözü koruyan 2 ayrı k�ş�sel donanım b�rleşm�ş
olur.

Çalışan, donanımları b�r seferde takab�l�r. Taşıma ve depolama açısından kolaylık
sunar.

Ayrıca değ�şeb�len lensl� modellere �lg�l� çalışma şartlarına göre değ�ş�k camlar takmak
veya lens zarar gördüğünde lens� değ�şt�rerek uzun süre kullanmak mümkündür.

Kaynak �şlemler�nde, kaynak sıçraması olab�lecek ortamlarda kullanılan yüz s�per�
çeş�d�d�r. İzabe gözlükler g�b� lensler� değ�şt�r�lerek kullanılır.

Yuvarlak ve dörtgen camlı g�b� değ�ş�k modeller� vardır.
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K�myasal madde sıçraması, buhar ve sıcak su fışkırması ve uçan c�s�mler g�b�
tehl�keler� bertaraf etmek �ç�n kullanılmalıdır.
Yüz s�per�, mutlaka güvenl�k gözlüğü �le beraber kullanılmalıdır.
Tek başına yüz s�per�, göz koruma �ç�n yeterl� değ�ld�r.

Kaynak maskeler� hem yüz hem de göz koruması sağlar.
Kaynak maskeler�n�n üzer�ndek� em�c� lensler, kaynak �şlem� sırasında oluşan
yoğun ışığı ve radyant enerj�y� f�ltreler.
Kaynak maskeler� �le b�rl�kte koruyucu gözlükler de kullanılmalıdır

Yüz Koruyucular

Testere ve torna g�b� mak�nelerle uğraşırken yüzünüzü koruyab�lmek adına güvenl�k
gözlüğünün üstüne b�r yüz koruyucu da takmayı unutmayın. Yüz koruyucularını da
çalıştığınız ortama ve çalıştığınız malzemeye göre seçmeye özen göster�n.

Yüz Siperi

 

Kaynak Maskesi
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Ayağınızı b�leğe kadar tamamen saran,
Dayanıklı,
Kapalı uçlu ayakkabılardan seç�n.

El Korunması

Isıya, elektr�ğe, k�myasal ve mekan�k tehl�kelere karşı eller� korumak son derece
öneml�d�r. Bu tehl�kelere karşı eller�n�z� b�r eld�ven yardımı �le koruyab�l�rs�n�z. 

Çalışılırken her �ş doğru eld�ven türü �le yapılmalıdır. Örneğ�n k�myasallar �le çalışırken
k�myasal koruyucu eld�ven g�y�lmel�d�r. Eld�venler�n�z� takmadan önce yapacağınız �şe
uygun olduğundan, üzerler�nde del�k/yırtık olmadığından ve el boyutlarınıza uygun
olup rahatça g�y�leb�ld�ğ�nden em�n olun.

Kulak Koruması

Atölyen�zde yüksek ses çıkaran b�r �ş yapma �ht�mal�n�ze karşın kulaklık g�b� kulak
koruma ek�pmanlarının bulunduğundan em�n olun. 

Gürültülü b�r ortamda çalışan b�r �nsanın, d�kkat� dağılır, ver�m� düşer, yorgunluk ve
baş ağrısı ş�kayet� başlar, yüksek sesle konuşma alışkanlığı ed�n�r, s�n�rsel ve ruhsal
rahatsızlıklar baş göster�r, �ş�tme kaybı bel�r�r ve çalışma ortamında kaza �ht�mal� artar.

Gürültülü ortamlarda çalışırken yukarıda bel�rt�len rahatsızlıklar �le karşılaşılmaması
�ç�n hem �ş güvenl�ğ� kuralları hem de k�ş�sel koruyucu malzemeler �çer�s�nde yer alan
kulak koruyucuları kullanmaya çok büyük özen göster�lmes� gerekmekted�r.

 

Ayak Koruması

Öncel�kle ayak yaralanmalarından korunmak �ç�n ayakkabı seç�m�n�z�; 

Yan� terl�k ve sandalet g�b� açık ayakkabılar g�ymekten kaçının.

Ayaklarınıza düşeb�lecek ağır objelerle çalışılan bazı ortamlarda parmak koruyucuları
veya güvenl�k ayakkabıları g�y�lmes� gerekeb�l�r, bu konuda mentorunuza danışın.

https://www.isguvenlikosgb.com/kulak-koruyucular.html

