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Mis juhtus?

Toodangu kaitsmine viis töötaja vigastamiseni
Rein Reisberg
töökeskkonna osakonna juhataja
kaugus kahvlite välisküljelt mõõdetuna oli
60 cm ning koormat tõsteti kaubaaluse alt
pikijalgade vahelt. Samas ulatus last kahvli
harudest ettepoole, mis võis halvendada
tõstuki juhitavust ja lasti stabiilsust.
Teisaldatava
lasti
kukkumisohtu
tajuti juba enne teisaldamise algus ja et
vältida toodangu vigastamist, teostati
teisaldamist kahekesi. Lisaks tõstukijuhile
osales teisaldamisel töötaja, kelle ülesandeks oli liikuda teisaldatava lasti kõrval ja
toetada 1,5 tonni kaaluvat pakki küljelt.
Töö tegi veel ohtlikumaks asjaolu, et
tõstukijuhil oli selle tõstukiga töötamisel
Ettevõttes oli vaja teisaldada puitvähene kogemus ja tal puudus pädevusdetaile. Detailid olid ladestatud üksteise
tunnistus. Sellise töökorraldusega seati
peale,
pakitud
kilesse
ja
kinnitatud
ohtu töötaja, kellel oli kohustus asuda
kaubaalusele. Mööblidetailide paki laius oli
teisaldatava, kuid ebastabiilselt kinnitatud
80 cm, pikkus 170 cm ja kõrgus 243 cm.
paki kõrval.
Kaubaaluse laius oli 100 cm. Paki kaal oli
Paraku sai taoline töökorraldus
umbes 1,5 tonni ja selle teisaldamiseks
töötajale
saatuslikuks.
Valmistoodangu
kasutati akutõstukit. Kuna pakk oli vaja
lattu jõudes sooritas tõstuk laoriiulite juures
teisaldada teise ruumi ja liikumistee sinna
paremale pöörates jõnksatusi. Pakk hakkas
oli kitsas, ei olnud võimalik pakki pikema
kalduma vasakule küljele. Töötaja püüdis
küljega toetada vastu tõsteraami, mis oleks
hoida pakki tasakaalus, kuid saades aru, et
taganud maksimaalse stabiilsuse. Seetõttu
ei suuda seda teha, hüppas langevast
asetati pakk tõstuki kahvlitele pikema
pakist eemale. Kuid piisavalt kaugele ta
küljega sõidusuunas. Nii oli kahvlitele
siiski eemalduda ei jõudnud ja paki ülemine
toetuva paki külje mõõt lühim võimalikest,
serv langes töötaja paremale jalale,
80 cm. Tõstuki kahvliharude vaheline
põhjustades
parema
kandluu lahtise murru.
Põrandale vajunud puitdetailide pakk ja selle teisaldamiseks
kasutatud akutõstuk.
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Töötaja
oleks
pääsenud vigastuseta,
kui
tööandja
oleks
järginud
nõuet,
et
kasutades lasti tõstmiseks
liikuvat
tõsteseadet, peab ta võtma
tarvitusele
abinõud
selle kaldumise, ümbermineku või iseenesliku
paigast liikumise vältimiseks ning tagama
kontrolli nimetatud abinõude õige rakendamise üle. Nagu tulemustest näha, ei saa
mõistlikuks
abivahendiks pidada inimese
rakendamist temast 20
korda raskema eseme
kukkumise vältimiseks.
Töökohal ei kehti alati vanarahvatarkus, et õnnetuse ei hüüa tulles.
Sageli tajutakse küll ohte, kuid ei peeta
vajalikuks või ei osata midagi nende
suhtes ette võtta enne, kui valus
õppetund käes. Sel korral räägime
tööõnnetusest, mille eel oli töötaja
sunnitud asuma puitdetailide vigastamise vältimiseks ohutsoonis, kus talle
võis peale langeda pooleteisetonnine
raskus. Seega eelistati inimese kaitsmisele puidu kaitsmist.

