NORMES BÀSIQUES I BONES PRÀCTIQUES DE L’ÚS
DE L’ESCAR

IT-ESC-01
Septembre ‘14
1º Edició

-Queda totalment prohibit de pernoctar en els vaixells.
-Es prohibeix abocar els dissolvents, restes de pintures i productes tòxics
en el sistema de recollida (reixa perimetral).
-Recordeu que la connexió elèctrica queda interrompuda quan es tanca
l’escar
-La zona de l’escar al voltant de l’embarcació s’ha de mantenir neta.
-No netegi la zona amb aigua, reculli les restes de productes o residus
que hagin pogut quedar al terra i dipositi-les al seu contenidor
corresponent.
-Utilitzi sistemes d’estalvi d’aigua per la neteja de l’embarcació, pistoles de
baldeig etc…
-No malgasti l’aigua i tanqui l’aixeta sempre que no l’estigui utilitzant
-En cas de realitzar un canvi d’oli dipositi l’oli residuals al contenidor ubicat
al Punt Net.
-No oblidi sol·licitar el seu full de residus MARPOL cada vegada que
dipositi deixalles al Punt Net
-En cas de vessament avisi a l’operari de l’escar.
-Per qualsevol dubte pot dirigir-se a l’operari de l’escar
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-Mantenir-se a una distància de seguretat del travel quan esta efectuant
moviments .
-No romandre mai sota càrregues suspeses i sota embarcacions.
-Prohibit alterar les tacades de les embarcacions ni manipul·lar cap
material del varador.
-Tenir cura amb la manipulació de productes inflamables , tòxics i
combustibles; no apropar-los a fonts de calor ( flames, xispes, cigarretes..)
-Mantenir l’ordre i la neteja , no deixar mai cap material a zones de pas i
treball.
-Assegurar l’estabilitat de les escales de mà i abans de pujar comprobar
que les sabates i els esglaons estàn nets d’oli i greix.
-Fer ús de guants, casc i ulleres de protecció per l’ús de maquinària.
-No manipular la instal·lació elèctrica i tenir cura que els cables no
estiguin en superfícies mullades.
-A l’estiu procureu beure aigua per evitar deshidratacions i fer ús de
crema solar i gorres.
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