
SAFETY NAZİF 
Bölüm 6: Olası Senaryolar ve Çözümler�



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

Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektr�k akımı kes�lmel�d�r, akımı kesme �mkanı
yoksa tahta çubuk ya da �p g�b� b�r c�s�mle elektr�k teması kes�lmel�d�r,
Hasta/yaralıya kes�nl�kle su �le müdahale ed�lmemel�d�r,
Hasta/yaralı hareket ett�r�lmemel�d�r,

Atölyede h�çb�r alet pr�zde bırakılmamalı. 
Eld�ven, yapılan �şe göre koruyucu g�ys� g�y�lmel� 
Elektr�k akımlarının tutuşab�lecek malzemelerden uzakta durması gerekmekted�r.
Bu probleme yol açab�lecek aletler tecrübes�z k�ş�ler tarafından kullanılmalıdır ya
da atölyeye g�recek k�ş�ler �ç�n b�lg�lend�rmeler yapılmalıdır.

Ş�şl�k oluşab�leceğ�nden saat, yüzük, b�lez�k vb. takılar çıkarılır. 
Su toplayan yerler patlatılmaz. 
Yanan bölgelere (el, ayak g�b�) bandaj yapılmaz. 
Yanığın üzer� tem�z ve neml� bezle örtülür, yanık üzer�ne h�çb�r madde sürülmez. 

Atölyede var �se Soba, kalor�fer ve mutfak ocakları d�kkatl� kullanılmalıdır,
Yanıcı maddeler atölyen�n uygun yer�nde ve uygun kaplarda saklanmalıdır 
Yangınlarda erken uyarı çok öneml�d�r, bu nedenle atölyede mümkünse duman
dedektörü bulundurulması da yangının büyümeden müdahale ed�lmes�ne
etk�l�d�r.

Olası Senaryolar ve Çözümler�
 

Öncel�kle her olası senaryo �ç�n soğukkanlı ve sak�n olunmalı, atölyede temel
malzemelerden oluşan �lk yardım çantası bulundurulmalı ve ac�l durumlarda tıbb�
yardım �stenmel�d�r.

Elektrik yanıkları olması durumunda,

Önlemler: 

Atölyede yangın çıkması durumda; Isı ile oluşan yanıklarda, 

Küçük b�r yanık yaşadığınızda yapmanız gereken �lk şey, yaklaşık 20 dak�ka boyunca
yanık alanın üzer�ne ser�n su uygulamaktır. Daha sonra yanmış bölgey� yumuşak
sabun ve su �le yıkayab�l�rs�n�z. Burada d�kkat ed�lmes� gereken şey suyun 0 dereceye
yakınlıkta soğuk olmamasıdır. Ser�n su yeterl�d�r.

Önlemler:
Yangın çıkması durumunda çok geç olmadan müdahale edeb�lmek �ç�n atölyede
yangın tüpü bulundurulmalıdır.



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

K�ş�n�n vücuduna saplanmış olan c�s�mler çıkarılmaya çalışılmaz, c�sm�n der�nl�ğ� ve
yönü değ�şmeyecek şek�lde s�m�t sargı bez� �le sab�tlen�r.
Yaralı olan bölge sabun ve su yardımı �le yıkanır.
Eğer k�ş�de kanama var �se tampon yapılarak durdurulur. 

Eğer varsa b�r ant�sept�k çözelt� �le yarayı yıkanmalıdır
Devam eden kanama varsa durdurmak �ç�n tem�z b�r bezle (varsa ster�l gazlı bezle)
yaraya baskı uygulanmalıdır. 

Atölyede zarar verme r�sk� taşıyan aletler koruma altında durmalıdır ve mümkünse
k�l�t s�stem� kullanılmalıdır. 
Bu probleme yol açab�lecek aletler tecrübes�z k�ş�ler tarafından kullanılmalıdır yada
atölyeye g�recek k�ş�ler �ç�n b�lg�lend�rmeler yapılmalıdır.

Atölyedeki bir cismin deriye saplanması veya deriyi kesmesi durumda;

Yabancı c�s�mler�n en sık rastlandığı yer eller�m�zd�r. B�lhassa çocuklarda der�ye küçük
taşlar yada toprak parçaları g�rmes� durumu çok fazla görülür. Bu g�b� durumlarda
yabancı c�s�mler tem�z olmadıkları �ç�n enfeks�yon r�sk� her zaman göz önünde
bulundurulmalıdır ve k�ş�ler tetanoz tehl�kes�ne karşı uyarılmalıdır.

 Eğer kesik var ise,

Kes�ğe neden olan c�s�m hala doku �ç�nde �se çıkarılmamalı ve yara kurcalanmamalıdır. 

Yarayı tem�z b�r bezle kapatıp, bandaj uygulanmalıdır.

Önlemler:
Böyle olaylar en çok ellerde görülmes�ne rağmen tüm vücut r�sk altındadır. Bu
nedenlerden:
Baş Koruma Ek�pmanları: Baret, şapka, bone,
 Vücut Koruma ek�pmanları: İş elb�ses�, tulum, mont/yelek, önlük, tam korunma g�ys�s�
 Göz Koruma ek�pmanları: Emn�yet gözlüğü, yüz s�per� g�b� vücudu r�sklerden koruyan
ek�pmanlar atölyedek� herkes tarafından kullanılmalıdır. 

Bayılmalar

Neden� kan basıncının düşmes�, açlık, havasız kalma, aşırı sev�nç ya da aşırı üzüntü g�b�
duygusal durumdak� an� değ�ş�kl�kler olab�l�r. Bayılma durumlarında önce hastanın
nabız ve solunum kontrolünün yapılması gerek�r. Hastanın nabzı ve solunumu düzenl�
�se sırt üstü yatırılarak ayakları b�raz yükselt�l�r ve hareket etmemes� sağlanır.
Üzer�ndek� sıkı kıyafetler gevşet�l�r, kapalı ve kalabalık b�r ortamda �se sak�n ve açık b�r
alana alınmalıdır. 



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

Robot üzer�nde çalışırken devamlı olarak koruyucu ek�pman g�y�lmel�d�r.
Çalışan robot �le araya mesafe konmalıdır.
Robot kontrolünü yalnızca yetk�l� k�ş�ler yapmalıdır.

Önlem,
Atölyede çalışan k�ş�ler�n yemek ve uyku planları düzenl� olmalıdır.
Atölye sık sık havalandırılmalıdır.
Atölye �ç�nde çalışan k�ş�ler�n b�r sıkıntısı var �se ona ps�koloj�k olarak da destek olmak,
an� duygu değ�ş�mler�n� b�raz engelleyecekt�r.

Robotun istenen şekilde çalışmaması/kontrolden çıkması durumunda,

Robot, üret�m ve gel�şt�rme aşamasında olduğu �ç�n her zaman �stend�ğ� g�b�
çalışmayab�l�r. Bu durum da robotun çevres�ndek�ler �ç�n tehl�ke arz etmekted�r ve
zaman zaman kazalara sebep olab�l�r. 
Önlem,


