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Sjálfvirkur búnaður skal vera með hlífum sem 
skerma af alla hreyfanlega hluti. Þessar hlífar 
eiga að hindra fólk í að komast yfir þær, undir 
þær, í kring um þær eða í gegnum þær svo ekki 
verði af slys. Ekki má undir neinum kringum-
stæðum leyfa sér að fara framhjá þessum 
 vörnum.

Við inngrip í sjálfvirkan búnað, svo sem 
við viðhald og hreinsun, skal alltaf læsa út 
 búnaðinum samkvæmt MLP staðlinum. Sé 
búnaður stopp en ekki læstur á að umgangast 
hann eins og hann sé í gangi. Sjálfvirkur 
búnaður getur við vissar kringumstæður farið í 
gang án viðvörunar.

Við vinnu við sjálfvirkan búnað, eins og við alla 
aðra vinnu, ber starfsmönnum að huga að eigin 
öryggi. Notið heyrnarhlífar og rykgrímur þegar 
það á við. Gætið þess að virða skráningar og 
aðgangs takmarkanir og hjálpið félögum ykkar 
að starfa á öruggan hátt.
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Í hávaðasömu umhverfi geta munnleg samskipti verið 
vandamál. Láttu félaga þína vita hvar þú ert, haldið 
sjónlínu sé þess nokkur kostur.

Hlífar eiga að vera til staðar og í lagi. Ef hlíf er fjarlægð í 
stoppi þarf að setja hana á áður en ræst er á ný.

Mikill hávaði fylgir sumum sjálfvirkum búnaði. Varasöm 
svæði eru merkt og starfsmenn eiga að nota heyrnarhlífar 
og passa hvern annan.

Rofar á sjálfvirkum búnaði verða að vera þannig gerðir 
að hægt sé að læsa þeim samkvæmt MLP staðlinum.

Kynntu þér neyðarstopp á sjálfvirkum búnaði sem þú 
vinnur við. Ýmist er um að ræða hefðbundinn svepparofa 
eða neyðarsnúrur (á færiböndum).

Sjálfvirkum búnaði getur fylgt rykmengun (t.d. kvarts eða 
kísilmálmryk) sem getur haft skaðlegar afleiðingar. P3 
rykgríma kemur í veg fyrir heilsufarsskaða.

Ef aðgangur að svæði í kring um sjálfvirkan búnað er 
takmarkaður er mikilvægt að þeir sem tilkynna sig inn á 
svæði tilkynni sig líka út þegar þeir fara.

Þurfi inngrip í sjálfvirkan búnað þarf að stöðva búnaðinn 
og læsa honum út áður en gengið er til verks.


