
Wstêp
Zagro¿enie uk³uciami czy przeciêciami ostrym 

no¿em wystêpuje g³ównie w przemyśle spo¿yw-
czym, a w szczególności w przemyśle miêsnym 
– w rzeźniach, zak³adach przetwórczych, pod-
czas rêcznego filetowania miêsa, oddzielania 
skóry od miêsa, a tak¿e w zak³adach zbiorowego 
¿ywienia itp. Zagro¿enia te dotycz¹ równie¿ pra-
cowników zatrudnionych w przemyśle tworzyw 
sztucznych, skórzanym, tekstylnym i papierni-
czym – przy pracach, które stwarzaj¹ koniecznośæ 
u¿ywania jako narzêdzia pracy – ostrego no¿a 
rêcznego. 

Jak podaj¹ statystyki w Wielkiej Brytanii 
[1], urazy r¹k podczas prac z u¿yciem ostrych 
no¿y, odnotowywane w tamtejszym przemyśle 
tworzyw sztucznych, stanowi¹ od 25 do 50% 
wszystkich wypadków przy pracy w tej bran¿y. 
Zdarzaj¹ siê one zwykle w sytuacji, gdy nó¿ ze-

ślizguje siê z obrabianego przedmiotu w kierunku drugiej 
rêki, powoduj¹c ciê¿kie urazy palców lub ca³ej rêki. Analiza 
wypadków wykaza³a, ¿e 94% urazów z udzia³em no¿y 
rêcznych w tym przemyśle powodowa³o przeciêcie rêki 
a 6% – przek³ucie. W 84% przypadków przyczyn¹ wy-
padku by³o ześlizgniêcie siê no¿a w kierunku drugiej rêki, 
a 2% wypadków by³o spowodowanych upuszczeniem 
no¿a [1].

Jak wynika z materia³ów publikowanych przez Pañstwo-
w¹ Inspekcjê Pracy (PIP) [2], dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy w zak³adach przetwórstwa miêsnego, 
za dominuj¹c¹ przyczynê zaistnia³ych w Polsce w 2000 roku ciê¿kich wypadków w tej bran¿y* uznano 
zetkniêcie siê cz³owieka z ruchomymi ostrymi narzêdziami rêcznymi. W analizowanym okresie stanowi³y 
one 35–37% ogó³u wydarzeñ. Zgodnie z zestawieniem najczêściej powtarzaj¹cych siê nieprawid³owości 
stwierdzonych przez inspektorów PIP podczas kontroli zak³adów tej bran¿y, 15–17% z nich dotyczy³o 
pracowników nie wyposa¿onych w rêkawice chroni¹ce przed przeciêciem i inne środki ochrony indywi-
dualnej. Analiza wypadków zwi¹zanych z u¿yciem no¿y pokazuje, ¿e stosowanie rêkawic ochronnych 
nie utrudnia ani nie opóźnia pracy, natomiast skutecznie ogranicza liczbê wypadków spowodowanych 
uk³uciem lub przeciêciem no¿em [2].

Ochrony r¹k przed uk³uciami i przeciêciami no¿ami rêcznymi
 oraz zasady ich stosowania

Rêkawice i ochrony przedramion przed ciê¿kimi urazami mechanicznymi, do jakich zaliczane s¹ uk³u-
cia i przeciêcia no¿ami rêcznymi, mog¹ byæ wykonane z ró¿nych materia³ów, w zale¿ności od poziomu 
ryzyka zwi¹zanego z tymi zagro¿eniami na stanowiskach pracy. Ochrony te s¹ wykonywane z plecionki 
pierścieni metalowych, tworzywa sztucznego, p³ytek metalowych, skóry lub tkaniny. Rêkawice i ochrony 
przedramion wykonane z tych materia³ów charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem ochrony przed przeciê-
ciem i uk³uciem ostrym no¿em rêcznym, jak równie¿ ró¿nym komfortem u¿ytkowania. Dlatego przed 
wyposa¿eniem pracownika w tego rodzaju ochronê jest konieczne przeprowadzenie analizy ryzyka, 
która wska¿e, jaka ochrona jest najbardziej po¿¹dana na konkretnym stanowisku pracy. 

* Nowszymi danymi PIP nie dysponuje

W artykule omówiono zagadnienia dotycz¹ce 
stosowania ochron r¹k przy pracach, podczas 
wykonywania których wystêpuje ryzyko uk³uæ 
i przeciêæ no¿ami rêcznymi. Omówiono rodzaje 
stosowanych ochron r¹k, tj. rêkawic ochronnych 
i ochron ramion, z wyszczególnieniem ró¿nych ich 
typów i konstrukcji. Przedstawiono podstawowe 
informacje przydatne przy doborze, jak równie¿ 
stosowaniu ochron r¹k przeznaczonych do prac 
no¿ami rêcznymi. 

Hand protective equipment while handling 
hand knives 
This article describes information on the use of hand 
protective equipment while handling hand knives. The 
risk of stabs and cuts with hand knives can be limited 
if protective gloves and arm guards of different types 
and construction are used. Basic information useful 
for selecting and wearing hand protective equipment 
intended for work with hand knives is described in 
the paper.

Ochrony r¹k
stosowane podczas prac wykonywanych

no¿ami rêcznymi
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Rêkawice, które charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ ochron¹ przed 
ciê¿kimi urazami mechanicznymi spowodowanymi u¿ywaniem 
ostrych no¿y, s¹ wykonane z plecionki pierścieni metalowych (fot.). 
Stosowane s¹ one g³ównie w rzeźniach oraz w innych miejscach, 
gdy pracownik podczas pracy pos³uguje siê ostro zakoñczonym no-
¿em, którym wykonuje ruch „do siebie”, przez co nara¿a drug¹ rêkê 
na bezpośredni kontakt z narzêdziem. Rêkawice z plecionki pierście-
ni maj¹ gorsze w³aściwości ergonomiczne ni¿ rêkawice wykonane 
ze skóry czy tkaniny. Jednak¿e dobrze dopasowane do wielkości 
rêki i odpowiednio wyregulowane nie utrudniaj¹ pracy.

Rêkawice z plecionki pierścieni metalowych s¹ rêkawicami piê-
ciopalcowymi, do stosowania na jedn¹ rêkê – tê, która nie trzyma 
no¿a podczas pracy, a zatem jest nara¿ona na urazy. Rêkawice 
s¹ zwykle dostarczane na lew¹ rêkê, ale po wywróceniu ich na drug¹ 
stronê mog¹ byæ stosowane równie¿ przez osoby leworêczne. Ele-
menty metalowe w tych rêkawicach s¹ zwykle wykonane z drutu 
ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm. Średnica wewnêtrzna 
ka¿dego ogniwa wynosi od 2,8 do 3 mm. 

Rêkawice wykonywane z plecionki pierścieni metalowych 
mog¹ mieæ krótki b¹dź d³ugi mankiet wykonany równie¿ z tego 
samego materia³u. Rêkawica ochronna powinna siêgaæ co najmniej 
do nadgarstka, ale jeśli wystêpuje ryzyko przeciêcia powierzchni 
nadgarstka w czêści d³oniowej rêki, powinna byæ stosowana rê-
kawica z mankietem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przeciêcia w obszarze 
nadgarstka mog¹ powodowaæ urazy prowadz¹ce do kalectwa 
z uwagi na ryzyko uszkodzenia nerwów. Zaleca siê, aby pracownicy 
zatrudnieni przy rozbiorze miêsa mieli zapewnion¹ ochronê co naj-
mniej rêki i nadgarstka, i aby ochrona ta siêga³a poza nadgarstek 
na d³ugośæ 75 mm. Ca³kowita ochrona przedramienia (ramienia) 
jest wskazana wówczas, gdy przewiduje siê ryzyko urazów na ca³ym 
obszarze przedramienia (ramienia) [3]. 

Rêkawice z krótkim mankietem zapewniaj¹ ochronê rêki od za-
koñczenia palców do nadgarstka, natomiast rêkawice z d³ugim 
mankietem chroni¹ ca³¹ rêkê od koñców palców do nadgarstka 
oraz wzd³u¿ przedramienia lub ca³ego ramienia. W przypadku 
rêkawic z d³ugim mankietem, s¹ one po³¹czone trwale ze sztyw-
nym, ale elastycznym mankietem o odpowiedniej d³ugości, który 
okrywa przedramiê [3].

Rêkawica powinna byæ dok³adnie dopasowana do rêki 
i nie powinna utrudniaæ wykonywania ruchów. Ze wzglêdu na to, 
¿e rêkawice wykonane z plecionki pierścieni metalowych nie s¹ roz-
ci¹gliwe, powinny byæ wystarczaj¹co du¿e, aby nie uciska³y podczas 
u¿ytkowania. Zarówno szerokośæ, jak i d³ugośæ rêkawic powinna 
byæ odpowiednio dobrana do wymiarów oraz kszta³tu rêki. In-
formacje dotycz¹ce pomiaru r¹k i przedramion, niezbêdne przy 
doborze odpowiednich ochron s¹ zawarte w normie PN-EN 1082-
-1:1999 [3]. Jest to podstawowa norma określaj¹ca wymagania dla 
ochron r¹k do prac z ostrymi no¿ami rêcznymi. Nale¿y podkreśliæ, 
¿e w przypadku rêkawic z plecionki pierścieni mo¿liwe s¹ jedynie 
ma³e zmiany wymiarów.

Rêkawice s¹ wykonane w taki sposób, ¿e zapewniaj¹ ci¹g³¹ 
os³onê, z wyj¹tkiem rozciêcia na powierzchni d³oni w obrêbie kości 
³okciowej. Dziêki temu jest u³atwione  zak³adanie i zdejmowanie 
rêkawic. Przy odpowiednim wyregulowaniu paska w obrêbie 
nadgarstka, rozciêcie na powierzchni d³oni rêkawic jest zakryte 
przez zachodz¹c¹ na nie plecionkê z pierścieni.

Rêkawice z plecionki pierścieni metalowych mog¹ byæ wykonane 
w dwóch wersjach konstrukcyjnych, tj. jako rêkawice p³askie lub 
jako rêkawice wygiête.

Rêkawice p³askie maj¹ takie same wymiary po stronie grzbie-
towej i chwytnej, natomiast rêkawice wygiête maj¹ wiêksz¹ liczbê 
pierścieni w czêści grzbietowej ni¿ po stronie chwytnej.

Aby uzyskaæ dobre dopasowanie rêkawicy p³askiej i zapewniæ komfort podczas 
jej u¿ytkowania, wymiary jej powinny byæ wiêksze od wymiarów rêki. Je¿eli po-
miary s¹ wykonywane na p³asko u³o¿onej rêkawicy, d³ugośæ powinna byæ wiêksza 
o 10 do 15 mm, a szerokośæ o 15 mm. 

Aby zapewniæ dobre dopasowanie rêkawic wygiêtych, ich d³ugośæ i szerokośæ 
powinny wykazywaæ niewielk¹ nadwy¿kê, której wartośæ zale¿y od stopnia krzywizny. 
Rêkawice z plecionki pierścieni metalowych s¹ dostêpne w sześciu rozmiarach, które 
s¹ oznaczone za pomoc¹ kolorów pasków w miejscu nadgarstka (tabela 1., str. 40.).

Rêkawice wykonane z materia³ów innych ni¿ plecionka pierścieni metalowych, 
nie zapewniaj¹ tak skutecznej ochrony przed urazami mechanicznymi – g³ównie 
przed uk³uciem no¿em. Z tego wzglêdu rêkawice te powinny byæ stosowane tylko 
w sytuacjach, gdy nó¿, którym operuje pracownik, przemieszcza siê w kierunku „od 
siebie”. W tym przypadku ryzyko zranienia rêki jest mniejsze z uwagi na ma³e praw-
dopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia. W sytuacji, gdy u¿ywany nó¿ nie jest ostro 
zakoñczony, ³agodniejsze skutki ewentualnego urazu powoduj¹, ¿e ryzyko nie jest tak 
du¿e, jak w przypadku ostro zakoñczonych no¿y. Dodatkow¹ zalet¹ rêkawic wyko-
nanych z materia³ów tekstylnych w porównaniu z rêkawicami z plecionki pierścieni 
metalowych, jest zapewnienie komfortu u¿ytkowania [4]. 

Do ochrony przedramienia nale¿y stosowaæ os³ony wykonane z tworzyw 
sztucznych lub z plecionki pierścieni metalowych. Mog¹ byæ one trwale po³¹czone 
z rêkawic¹ lub przytrzymywane przez rêkawicê maj¹c¹ krótki specjalny mankiet 
o odpowiedniej d³ugości.

Fot. Rękawice z plecionki pierścieni metalowych: A – z długim mankietem, 
B – z krótkim mankietem
Fot. Chain-mail gloves A – with long cuff, B – with short cuff

A

B
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Dla niektórych osób mog¹ byæ potrzebne krótsze i jednocześnie szersze 
ochrony przedramion ni¿ wymienione w tabeli 3. Dopuszcza siê zatem 
obciêcie d³ugich ochron przedramion w celu uzyskania odpowiednich 
wymiarów.

Im bardziej muskularne ramiê, tym krótsza ochrona ramienia jest wyma-
gana, z powodu zwiêkszonej średnicy górnej czêści ramienia.

Dostêpne na rynku ochrony przedramion mog¹ byæ dopasowane zazwy-
czaj tylko do rêkawic o określonych wielkościach. Ochrony po³¹czone z takimi 
rêkawicami zapewniaj¹ os³onê ca³ej d³ugości przedramienia, tj.:

•  os³ona na odcinku 120 mm jest zapewniona przez ochrony przedramion, 
których konstrukcja jest dostosowana do rêkawic o wymiarach oznaczonych 
paskiem br¹zowym, zielonym i bia³ym

•  os³ona na odcinku 160 mm jest zapewniona przez ochrony przedramion, 
których konstrukcja jest dostosowana do rêkawic z paskiem czerwonym 
i niebieskim

•  os³ona na odcinku 180 mm jest zapewniona przez ochrony przedramion, 
których konstrukcja jest dostosowana do rêkawic z paskiem pomarañczo-
wym.

Informacje pomocne przy doborze rêkawic z d³ugim mankietem 
o odpowiedniej d³ugości lub ochrony przedramienia z plecionki pierścieni 
metalowych s¹ zawarte w normie PN-EN 1082-1:1999. Odleg³ośæ miêdzy bli¿-
szym koñcem mankietu lub ochrony przedramienia i górn¹ czêści¹ ramienia 
po zgiêciu ³okcia pod k¹tem 90° powinna wynosiæ od 45 mm do 75 mm. 

Tabela 3
D£UGOŚCI I ŚREDNICE OCHRON PRZEDRAMION [3]
Lenght and diameter of  forearm guards [3]

D³ugośæ, mm Maksymalna dalsza 
średnica wewnêtrzna, 

mm
Bli¿sza średnica 

wewnêtrzna, mm

90 65 85
110 71 95
130 77 105
150 83 115
170 90 125

Tabela 4
D£UGOŚCI D£UGICH MANKIETÓW [3]
Lenght of long cuffs [3]

D³ugośæ d³ugiego 
mankietu, mm

D³ugośæ w stanie 
ściśniêtym, mm

Zakres d³ugości 
przedramion, 

do których powinien 
pasowaæ mankiet, mm

200 180 225 i 255
220 200 245 i 275
240 220 265 i 295

Znak graficzny oznaczający ochronę przed ukłuciami i przecięciami nożami 
ręcznymi zgodnie z PN-EN 1082-1:1999 [3]
Pictogram for gloves protecting against stabs and cuts by hand knives accor-
ding to PN-EN 1082-1:1999 [3]Tabela 1 

KODY KOLORÓW ODPOWIADAJ¥CE WIELKOŚCIOM RÊKAWIC [3]
Colour codes corresponding glove sizes [3]

Kolor Wielkośæ rêkawicy
Br¹zowy 5 do 5,5
Zielony 6 do 6,5
Bia³y 7 do 7,5
Czerwony 8 do 8,5
Niebieski 9 do 9,5
Pomarañczowy 10

Tabela 2
WYMIARY OCHRON PRZEDRAMION [3]
Dimensions of forearm guards [3]

D³ugośæ ochrony 
przedramienia, mm

Minimalna d³ugośæ 
ochronna po przy³¹czeniu 

do rêkawicy, mm

Zakres d³ugości 
przedramienia,

do których powinna 
pasowaæ ochrona 

przedramienia, mm
90 120 165 do 195
110 140 185 do 215
130 160 205 do 235
150 180 225 do 255
170 200 245 do 275

Os³ona z tworzyw sztucznych zapewnia ci¹g³¹ ochronê rêki i przedra-
mienia, gdy¿ pokrywa ona przedramiê pocz¹wszy od mankietu rêkawicy 
odpowiadaj¹cej tej os³onie. Ochrony przedramion z plecionki pierścieni 
powinny byæ usztywnione z zachowaniem odpowiednich wymiarów.

Mankiety rêkawic i ochrona ramienia powinny zachodziæ na siebie, 
co najmniej na odcinku 8 mm. Mankiet rêkawicy powinien byæ wykonany 
z usztywnionej plecionki pierścieni metalowych i powinien mieæ odpowied-
nie wymiary. Zginanie nadgarstka nie bêdzie utrudnione, jeśli usztywnienie 
mankietu jest zastosowane tylko po bokach nadgarstka.

Wymagana d³ugośæ sztywnej ochrony przedramienia jest równa d³ugości 
przedramienia (457 mm), pomniejszonej o d³ugośæ mankietu rêkawicy 
w stanie ściśniêtym (30 mm) oraz o prześwit pozwalaj¹cy unikn¹æ wbijania 
ochrony w górn¹ czêśæ ramienia (odleg³ośæ od 45 do 75 mm).

Zale¿nośæ miêdzy wielkościami ochron a d³ugości¹ przedramion zosta³a 
podana w tabeli 2., natomiast w tabeli 3. podano d³ugości i średnice ochron 
przedramion.

D³ugośæ równa 45 mm jest zalecana dla sztywnych ochron przedramion 
w przypadku, gdy wystaj¹cy na zewn¹trz brzeg wykazuje tendencjê do wbi-
jania w górn¹ czêśæ przedramienia. 

D³ugości produkowanych ochron dostêpnych w sprzeda¿y podano 
w tabeli 4.

D³ugie mankiety s¹ zazwyczaj dostarczane w taki sposób, ¿e poszczegól-
nym wielkościom rêkawic odpowiada tylko jedna d³ugośæ mankietu:

– mankiety o d³ugości 200 mm s¹ przeznaczone tylko do rêkawic z pa-
skiem zielonym i bia³ym

– mankiety o d³ugości 220 mm s¹ przeznaczone tylko do rêkawic z pa-
skiem czerwonym

– mankiety o d³ugości 240 mm s¹ przeznaczone do rêkawic z paskiem 
niebieskim i pomarañczowym.

Prawid³owe dopasowanie rêkawic i ochron przedramion ma du¿y wp³yw 
na zapewnienie w³aściwej ochrony. Zbyt ma³e rêkawice s¹ niewygodne 
i mog¹ powodowaæ uszkodzenia r¹k. Zbyt ma³e ochrony przedramion 
s¹ równie¿ niewygodne i ograniczaj¹ ruchy koñczyn górnych. Ochrony 
zbyt du¿e natomiast mog¹ utrudniaæ zapewnienie bezpieczeñstwa pracy, 
stwarzaj¹c ryzyko odniesienia urazów.
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•  Mo¿liwośæ zastosowania ochrony r¹k i przedramion 
za pomoc¹ opisanych środków ochrony indywidualnej ograniczona 
jest do przypadków przeciêcia i przek³ucia no¿ami rêcznymi.

•  W ochronach nie mo¿e byæ ¿adnych s³abych miejsc. Takie s³abe 
miejsca mog¹ wystêpowaæ na ³¹czeniach rêkawic z mankietami, 
rêkawic z ochronami przedramion oraz w sytuacji, gdy brzegi 
materia³u ochronnego zachodz¹ na siebie. Dobieraj¹c ochrony 
o odpowiedniej konstrukcji, nale¿y uwzglêdniæ kierunek ruchu no¿a 
i mo¿liwośæ uderzenia w ukryte s³abe miejsca.

•  Opisywane ochrony nale¿y stosowaæ tylko w dostarczonej 
przez producenta postaci. Nie dotyczy to konieczności skrócenia 
wolnych koñców pasków do d³ugości 25 mm lub mniejszej.

•  Na poziom ochrony mog¹ mieæ wp³yw takie czynniki, jak: 
starzenie, u¿ytkowanie, czynniki środowiska, substancje chemiczne, 
w tym oleje i rozpuszczalniki.

•  Charakterystyczne zmiany w tworzywie, które wskazuj¹ na ko-
niecznośæ wycofania ochron przedramienia z tworzyw sztucznych 
z eksploatacji, to:

– siatka drobnych pêkniêæ na powierzchni wyrobu w miej-
scach poddanych naprê¿eniom, np. wokó³ zamocowañ i wzd³u¿ 
brzegów

– krótkie g³êbokie pêkniêcia w obszarach naprê¿eñ wskazanych 
wy¿ej

– zmiany w odniesieniu do powierzchni tworzywa, np. kleistośæ 
czy pojawienie siê warstwy proszku lub zmatowienie

– zmiany koloru (mog¹ byæ ma³o widoczne)
–  zmiany elastyczności (mog¹ byæ spowodowane degradacj¹ 

lub zginaniem mechanicznym).
•  Degradacja tworzyw sztucznych stosowanych do wyrobu 

ochron przedramion mo¿e wystêpowaæ w ró¿nych postaciach:
– zmiany chemiczne, które mog¹ byæ funkcj¹ czasu i tempe-

ratury
– absorpcja olejów, t³uszczów i rozpuszczalników organicznych, 

na skutek czego ochrona mo¿e stawaæ siê bardziej twarda lub 
miêkka, ci¹gliwa lub krucha; tworzywo mo¿e siê kruszyæ lub sta-
waæ siê lepkie; rodzaj zmian jest uzale¿niony od rodzaju tworzywa 
i zanieczyszczeñ

– zmiany spowodowane dzia³aniem promieniowania UV 
– ochrony staj¹ siê twardsze i bardziej kruche

– mechaniczne zmêczenie materia³u spowodowane zginaniem 
ochrony podczas u¿ytkowania oraz podczas zak³adania i zdejmo-
wania

– zmiany pod wp³ywem czynników biologicznych
– zmiany w wyniku dzia³ania środków czyszcz¹cych, detergen-

tów, kwasów lub zasad.

•  Czêsto po¿¹dane jest noszenie innych dodatkowych ochron 
wraz z ochron¹ przedramienia (ramienia) lub rêkawic¹. Koniecz-
nośæ ta mo¿e wynikaæ ze wzglêdów higienicznych lub z potrzeby 
zapewnienia izolacyjności cieplnej. Mo¿na wówczas stosowaæ 
rêkawice winylowe lub bawe³niane, które mog¹ byæ noszone 
wewn¹trz rêkawicy z plecionki pierścieni metalowych. Nale¿y 
to uwzglêdniæ w procesie doboru odpowiedniej wielkości rêkawic. 
Dotyczy to równie¿ wielkości ochron przedramion.

•  Po dopasowaniu rêkawicy czy ochrony przedramienia (ramie-
nia) do u¿ytkownika i wyregulowaniu pasków skraca siê ich wolne 
koñce do d³ugości maksimum 25 mm, a nastêpnie skleja siê je lub 
zszywa w odpowiedni sposób.

•  Przed ka¿dorazowym u¿ywaniem rêkawic i ochron nale¿y 
oceniæ, czy nie s¹ one uszkodzone. Nie nale¿y stosowaæ ochron wy-
kazuj¹cych jakiekolwiek ślady uszkodzeñ. W przypadku zauwa¿enia 
uszkodzeñ, ochrony nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania. Nie dopuszcza 
siê wykonywania naprawy ochron przez u¿ytkowników, mo¿e 
to wykonaæ jedynie producent wyrobu [5].

Rêkawice stosowane jako ochrona przed uk³uciami i przeciêciami 
no¿ami rêcznymi oznakowane s¹ znakiem graficznym przedsta-
wionym na rysunku. 

Przed podjêciem decyzji o zastosowaniu na stanowiskach pracy 
środków ochrony indywidualnej, w tym ochron r¹k, nale¿y podj¹æ 
inne dzia³ania organizacyjno-techniczne, maj¹ce na celu ograni-
czenie ryzyka urazów cia³a, jak: 

– zastosowanie innej metody lub inne zaprojektowanie procesu
– określenie najbardziej odpowiedniego narzêdzia – u¿ywanie 

no¿a nie zakoñczonego ostro, jeśli nie ma takiej konieczności, 
zapewnienie pewnego chwytu no¿a podczas pracy, wybór no¿a 
z wysuwanym ostrzem

– zapewnienie odpowiednich no¿y i ostrzy na wymianê
– zapewnienie bezpieczeñstwa przechowywania no¿y i prze-

noszenia ich miêdzy stanowiskami tak, by by³y one niedostêpne 
dla osób postronnych lub nie spowodowa³y przypadkowego 
urazu cia³a

– w³aściwa organizacja stanowiska pracy – czysta i sucha pod³o-
ga, porz¹dek, dobre oświetlenie, odpowiednio du¿e wolne miejsce 
pozwalaj¹ce na swobodne wykonywanie pracy

– u¿ywanie odpowiedniego obuwia chroni¹cego przed przek³u-
ciem ostrzem spadaj¹cego no¿a oraz przed poślizgiem, co równie¿ 
mo¿e byæ przyczyn¹ zranienia no¿em 

– przeszkolenie pracowników w zakresie w³aściwej obs³ugi no¿y, 
stosowanie środków ochrony indywidualnej i zachowania środków 
ostro¿ności podczas pracy

– analiza przyczyn wypadków, jakie zdarzy³y siê w podobnych 
sytuacjach i opracowanie na tej podstawie programu dzia³añ zapo-
biegawczych [5].

Publikacja opracowana na podstawie zadania realizowanego 
w ramach Projektu Celowego Zamawianego PCZ-16-21 „System 
analizy wydarzeñ wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb 
profilaktyki” w latach 2001-2004. Wykonawca: Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy

Wskazówki dotycz¹ce stosowania ochron r¹k i przedramion
do prac wykonywanych no¿ami rêcznymi
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