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• Nigdy nie będę stać pod 

zawieszonymi ładunkami.
• Ustanowię bariery oraz strefy 

zamknięte i będę ich przestrzegał. 
• Będę zabezpieczać luźne przedmioty 

i zgłaszać miejsca, w których może 
dojść do ich upuszczenia.

Będę się trzymać z dala od 
poruszających się obiektów, 

pojazdów, urządzeń 
uwalniających ciśnienie i 

upuszczonych przedmiotów.
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W bezpieczeństwie „Linia ognia” oznacza kierunek ruchu (lub potencjalnego ruchu) przedmiotu.
Zdarzenia lub wypadki mają miejsce, gdy ciało pracownika znajdzie się na linii ognia i zostanie trafione 
poruszającym się przedmiotem. W środowiskach produkcyjnych każdego dnia istnieje wiele sposobów,
na jakie pracownik może znaleźć się na linii ognia. 

Typy zdarzeń związanych z linią ognia
Zderzenia

Do zderzeń odchodzi, gdy osoba zostaje uderzona 
przez poruszający się przedmiot. Na przykład:

• Zderzenie z poruszającym się przedmiotem
Przykład: pracownik uderzony przez wózek widłowy.

• Uderzenie przez lecące odłamki
Przykład: odłamki powstałe w wyniku szlifowania lub 
mycia ciśnieniowego unoszące się w powietrzu i 
wyrzucane w kierunku innego pracownika.

• Zderzenie z upuszczonym przedmiotem
Przykład: upuszczenie przedmiotu z platformy 
podczas przeprowadzania konserwacji.

Przytrzaśnięcie lub zmiażdżenie

Do przytrzaśnięć/zmiażdżeń dochodzi, gdy osoba 
zostanie złapana przez lub utkwi między kilkoma 
przedmiotami lub poruszającymi się elementami 
przedmiotu. Mowa o sytuacjach takich jak:

• Przygniecenie między przedmiotami ruchomym 
i nieruchomym. 
Przykład: pracownik przygnieciony wózkiem 
widłowym do ściany lub bariery. 

• Złapanie przez wirującą część. 
Przykład: pracownik złapany przez wirujące koło 
zamachowe lub łańcuchowe i wciągnięty w 
maszynę/część ruchomą.

• Uwięzienie między kontenerami. 
Przykład: ręka zmiażdżona między dwoma 
bębnami na przenośniku.Działania zapobiegawcze

Najlepszą metodą do zapobieganie tego typu zdarzeniom jest usunięcie zagrożeń (np. nieużywanie wózków 
widłowych w strefach dla pieszych, unikanie pracy nad ludźmi itp.). Jeżeli nie jest to możliwe, należy wdrożyć 
techniczne środki kontroli (takie jak osłony, bariery, siatki, zabezpieczenia platform itp.). Gdy zagrożenia nie można 
całkowicie wyeliminować, konieczne jest zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania urazu poprzez identyfikację 
istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz określenie środków kontroli wymaganych do bezpiecznego wykonania 
zadania. Zrozumienie otaczających nas procesów jest bardzo ważne, aby utrzymać się z dala od linii ognia. Zanim 
wykonasz następne zadanie, zadaj sobie pytanie: co może się stać najgorszego, jeśli zawiedzie zabezpieczenie?
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„Będę się trzymać z dala od poruszających się obiektów, pojazdów, urządzeń uwalniających 
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Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa i 
pozostawania poza linią ognia

Podnoszenie/wciąganie
 Nigdy nie chodź pod zawieszonym ładunkiem.
 Powiadom innych pracowników, gdy wchodzisz do strefy podnoszenia/wciągania, 

nawet jeżeli robisz to na krótki czas.
 Przed podniesieniem ładunku wyważ go.
 Sprzęt do podnoszenia nigdy nie powinien być obciążany powyżej granicy 

bezpieczeństwa.

Przedmioty, które mogą upaść
 Nie wszystkie przedmioty stanowiące zagrożenie w przypadku upadnięcia znajdują 

się nad głową. Zwróć szczególną uwagę na przedmioty ciężkie
i przewożone wózkami widłowymi, takie jak kontenery ułożone w stosy itp.  

 Operatorzy wózków widłowych powinni zabezpieczyć ładunki przed upadkiem.  
 Piesi nie powinni zbliżać się do przedmiotów, które mogą upaść.

Pojazdy i ciężki sprzęt
 W przypadku pojazdów lub sprzętu zaparkowanych na wzniesieniu należy zawsze 

używać hamulca postojowego i klinów.
 Nie wolno chodzić obok poruszającego się wózka widłowego.
 Pracując w pobliżu poruszającego się ciężkiego sprzętu (takiego jak ciężarówki 

i żurawie) należy pozostawać w polu widzenia operatora.
 Przed podejściem do ciężkiego sprzętu upewnij się, że operator Cię zauważył.
 Przy ustawianiu pojazdów i urządzeń w miejscu pracy zachowaj środki ostrożności 

dla całego ruchu pieszych i pojazdów.

Praca na wysokościach lub w pobliżu przedmiotów znajdujących się na wysokościach
 Stwórz strefę zrzutu – obszar pod miejscem wykonywanej pracy 

na wysokościach. Jej rozmiar zależy od zakresu pracy i potencjału spadających 
narzędzi oraz przedmiotów. Po strefie zrzutu nie wolno się poruszać.

 Jeśli praca poniżej kogoś pracującego na wysokości jest nieunikniona, należy 
poinformować o tym pracownika powyżej. Upewnij się, że praca została przerwana. 
Przed rozpoczęciem pracy na wysokości należy upewnić się, że narzędzia i sprzęt 
są zabezpieczone.

 Trzymaj się z dala od sprzętu, nad którym prowadzone są prace. Nigdy nie ustawiaj 
siebie ani pojazdów blisko nich.
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