
Quy định chung về quản lý an toàn điện ở hợp tác xã Nông nghiệp

    

              

       1- Hợp tác xã chỉ được sử dụng điện trong phạm vi hợp đồng mà cơ quan cung cấp điện đã cho phép và phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt mọi sự chỉ dẫn về kỹ thuật và kỹ thuật an toàn điện của cơ quan đó.

       2- Đơn vị quản lý điện phải hoàn thành công tác tổ chức nhân sự; quy trình, sổ sách, biểu mẫu, sơ đồ lưới điện; trang thiết bị vận hành, sửa chữa; trang bị an toàn lao động.

       3- Thợ điện nông thôn phải đủ 18 tuổi trở lên, phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề có thẩm quyền cấp, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

       Xã viên vận hành máy cơ khí nhỏ có dùng điện cũng phải được huấn luyện những điều cần thiết về kỹ thuật điện nhất là kỹ thuật an toàn điện;

       4- Thợ điện nông thôn phải có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, không mắc các bệnh tim phổi, thần kinh, mắt kém, tai điếc và không được làm việc khi cơ thể đang ở trạng thái không bình thường như ốm đau, mệt mỏi, suy nhược, say rượu...

       5- Hàng năm phải được huấn luyện và sát hạch về an toàn, phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân: ủng cách điện, găng tay cách điện, kìm cách điện, bút thử điện...

       6- Khi sửa chữa điện, cần bố trí 2 người, một người sửa chữa, một người canh chừng cầu dao điện và sẵn sàng cấp cứu khi xảy ra tai nạn.

       7- Cần phải chuyên môn hoá những người làm thợ điện ở các hợp tác xã, tránh những sự thay đổi không cần thiết.

       8- Thợ điện, xã viên vận hành máy cơ khí nhỏ có dùng điện phải nắm thật chắc phương pháp cấp cứu người bị điện giật, có thể yêu cầu cơ quan quản lý điện đến hướng dẫn.

       Hợp tác xã phải tổ chức thực tập cấp cứu người bị điện giật để khi cần cấp cứu được nhanh chóng. Khi có tai nạn xảy ra dù nặng hay nhẹ, sau khi đã tổ chức cấp cứu, phải phổ biến cho xã viên để rút kinh nghiệm đồng thời phải có các biện pháp ngăn ngừa tai nạn tái diễn.
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       9- Những nơi nhân dân dùng điện thắp sáng, HTX cần xây dựng nội quy, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục nhân dân thực hiện nội quy và các biện pháp bảo đảm an toàn về điện:

       - Không phơi quần áo trên dây điện, không dùng dây kim loại cột vào cột điện dể làm dây phơi; 
       - Không dùng các loại cây tre, trúc, tầm vông. gỗ mục để làm cột điện;
       - Đường dây dẫn điện ngoài trời phải đảm bảo chiều cao >3,5 m, có sứ đỡ dây, không kéo gác lên cây xanh đang sống;
       - Không được buộc trâu bò vào cột điện; không leo trèo cột điện; không lợi dụng cột điện để làm nhà, làm lều hoặc buộc dây phơi quần áo. Nếu thấy dây điện đứt không được tới gần hoặc tự ý sửa chữa mà phải báo thợ điện đến để sửa chữa.
       - Không dùng điện để chích cá, không bắn chim hoặc dùng đất, đá que để ném chim đậu trên đường dây. Không thả diều, đánh bóng, đá bóng, họp chợ ... gần đường dây hay ngay dưới đường dây điện.
       - Khi chặt cây gần đường dây điện không được để cây đổ vào hoặc cành rơi vào đường dây điện
       - Không đứng dưới cột điện dưới trời mưa hoặc đang giông sét
       - Nghiêm cấm việc tự động mắc điện hoặc tự động sửa chữa điện khi chưa được huấn luyện an toàn điện./
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