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Tanuljunk a hibáinkból

Miért fontos a fejvédelem?
Van, amikor megkockáztatod, hogy
nem viseled a sisakod, és...

Pedig van, amikor sérülés nélkül
megvéd...

1) ETI Szolnok Áramhálózati Üzem (2017) Szerelő
kollégánk padlás térben méretlen fővezetéken történt
szabálytalan vételezést fényképezett, ám közben fejét
beütötte a gerendába. (Orvosi ellátással járó baleset)

1) EDE Nagykanizsa Áramhálózati Üzem (2019)
Faoszlopon 4x25mm2-es NFA2X kiakadt tartóból és
az ékes feszítő nekicsapódott szerelőnk sisakjának. A
szerelő védősisakot viselt, ami megvédte a
sérüléstől!

2) EDE Szekszárd Áramhálózati Üzem (2019) Szerelő
kollégánk munkaterület elhagyása után a gépjármű
felé közlekedett, egy jéggel borított aknafedelet lépett
át amikor egy teraszra lépett aminek a felső burkolata
alacsonyra engedett apácarács, ez felsértette a
fejbőrét. (Orvosi ellátással járó baleset)

2) EDE Nagykanizsa Áramhálózati Üzem (2019) A
munkafeladat 8 faoszlopos kif. hálózat régi
szabadvezetékének a lecserélése új kábelre, illetve a 8
faoszlop közül 3 oszlop esetében oszlopcsere volt. A
szerelők kosaras autó kosarából bontották le a
tartókötéseket, mely közben a hálózat szomszédos
faoszlopa eltörött és dőlés közben a rajta lévő vezeték
magával húzta azt a faoszlopot, ahol a kosaras
munkavégzés folyt. Ennek következtében ez a
faoszlop is eltörött és a dőlő faoszlopon lévő
fogyasztói csatlakozó nekiütődött a szerelőkosárban
álló egyik szerelő sisakjához. A védősisak ez esetben is
védte a szerelőt, sérülés nem történt!

És van, amikor az életedet menti meg!!
1) EDE Kaposvár Áramhálózati üzem (2016)
Szerelőink gúlaoszlop bontása során a mellfákat nem
tudták kiszedni, mert az azokat tartó rúdcsavarokat
nem lehetett kihajtani. Mivel
hiába mozgatták egyesével,
daruval az oszloplábakat, ezért
az egyik szerelő kalapáccsal
ráütött a még tartó rúdcsavarok
egyikére. Az ütéstől a mellfa a
szerelő fejére esett. (Sérülés
történt, de lehetett volna
súlyosabb, halálos baleset is)
2) ETI Szolnok Áramhálózati üzem (2019) gépkezelő
kollégánk járműdaruval letalpalt egy sérült oszlop
mellé, hogy a daru használatával kihúzza a talajból a
betongyámokat. A mozgatás hatására a betongyám
a talajszint alatt eltört, az
oszlopcsonk pedig a
gépkezelő
felé
csapódott. Először a fejét
érte ütés (miközben
sisakja lerepült a fejéről),
majd jobb vállát és
oldalát. (Súlyos, magas
kockázatú baleset)

És ami most történt: ismét életet mentett a sisak...
EDE Pécs Áramhálózati üzem területe 2021.Február 16:
Pécs, Bacsó Béla utcában a BIOKOM Kft. megbízásából a Treszner Kft.
idegen tulajdonú kandeláber cserét végzett. A kandelábert daruval
akarták kiemelni a helyéről, ám a sérült oszlop az emelés során olyan
irányba dőlt el, hogy azt ott tartózkodó szerelő fejére esett.
A munkavédelmi sisakja eltört és feje vérezni kezdett. A helyszínen
elsősegélyben részesült és a mentők megfigyelésre kórházba
szállították. Munkavégzéshez a munkaterületet az EON biztosította. A
baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Mit kell tudnod a fejvédelemől?
Mire szolgál?

Milyen korlátai vannak?

Ne feledd!

A munkavédelmi sisakok célja, hogy
megvédjék viselőjüket a lezuhanó tárgyaktól,
vagy a fej rögzített tárgyakba való beütésétől
(például kis belmagasság esetén). A
legfontosabb feladata az agykoponyát
fenyegető veszélyek és ártalmak hatásainak
megakadályozása vagy csökkentése.

A sisak használata életet menthet, de a különösen
nehéz, illetve nagy magasságból lezuhanó tárgyak
esetén a nyak vagy a gerinc a fej védelme ellenére
is sérülhet. Fontos: a nagy erejű ütközésnek kitett
sisakot cserélni kell, akkor is, ha nincsenek rajta
látható sérülésnyomok.
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A műanyag fejvédő eszközök más-más
felhasználhatósági időtartammal rendelkeznek.
A gyártási dátum a sisak belsején van
feltüntetve. A sisakok élettartama változhat, de
ez akár 5 év is lehet. Rendszeresen ellenőrizned
kell a lejárati időt, még akkor is, ha a sisakot
gondosan karbantartod.

Milyen típusok állnak rendelkezésre?

Hogyan kell viselni fejvédő eszközöket?

Miért viseld?

Húzd szorosra az állszíjat! Ha ezt elmulasztod,
előfordulhat, hogy a sisak éppen egy veszélyes
helyzetben esik le a fejedről. Ügyelj arra is, hogy a
belső fejkosár megfelelően illeszkedjen a fejedre.

Hogyan kell ápolni ezeket az eszközöket?

SECRA, Villamos védősisak
Antisztatikus védősisak, kék
Antisztatikus védősisak, sárga
Antisztatikus védősisak, piros
Villanyszerelő sisak

A fejvédő eszközök tisztításához ne használj erős
mosószereket. Ha a sisakot többen is használják,
tanácsos minden használat után enyhe
fertőtlenítőszerrel lemosni a belső felületét. A
védősisakokat tilos átfesteni, ragasztószalaggal
dekorálni, filccel megjelölni, illetve szándékosan
megkarcolni, mivel így megrongálódhatnak.

A fejsérülések hosszú távú károsodással
járhatnak és halállal is végződhetnek.
2017 óta 25 olyan balesetről tudunk, ahol a
kollégáink a sisaknak köszönhetően nem
sérültek, és 7 olyanról, ahol a sisak mérsékelte a
sérüléseket. A sisak és védelmet nyújt a munka
biztonságos és hatékony elvégzéséhez.

Maradj ki a statisztikákból!

Maradj ki a statisztikákból!
Tudod, mivel állsz szemben - használd a sisakod, és ne
kockáztass.

