Wydział Bezpieczeństwa i
Zdrowia Biuro Inspekcji
Przemysłowej

Codzienna kontrola i test urządzenia rozrywkowego
Urządzenie rozrywkowe to urządzenie, które przewozi pasażerów wzdłuż trasy kursu
lub w ramach określonego obszaru. Jego celem jest zabawianie pasażerów.
Podczas jego montażu, demontażu lub użytkowania mogą wystąpić przypadkowe
obrażenia ciała. (Sekcja 870-c.1 Prawo pracy Stanu Nowy Jork)

•

•

Kontrola i test muszą być wykonywane przez osobę doświadczoną i
poinstruowaną w zakresie prawidłowego montażu i obsługi urządzenia.
Kontrola i test muszą obejmować działanie urządzeń sterujących, urządzeń
ograniczających prędkość, hamulców i innego wyposażenia zapewniającego
bezpieczeństwo.

•

Natychmiast po zakończeniu każdej kontroli i testu, wyniki należy
zanotować na formularzu SH 86.

•

Należy wymienić wszystkie usterki i wpisać daty dokonanych napraw w
kolumnie „Uwagi”. Wszystkie usterki muszą zostać usunięte przed
użyciem urządzenia.

•

Należy użyć jednego formularza dla każdego kontrolowanego urządzenia
rozrywkowego.

•

Formularz należy zachować przy urządzeniu i być w stanie udostępniać go
Komisarzowi Pracy przez okres co najmniej 30 dni.

•

•

Instrukcje codziennej kontroli i testów (Artykuł 27 Prawa pracy Stanu
Nowy Jork i Artykuły 45–2.7 Kodeksu):
Codzienny test i kontrola muszą odbywać się przed normalnym użyciem
urządzenia.
 Uwaga: Przed użyciem urządzenia muszą zostać usunięte wszystkie
usterki!
Urządzenie rozrywkowe musi być sprawdzane i testowane każdego dnia, w
którym ma być używane.

Uzupełnić następujące informacje; pozycje od 1 do 8L:

1. Typ urządzenia: __________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Nazwa, pod którą urządzenie jest znane: ______________________________
_______________________________________________________________

3. Numer identyfikacyjny _____________________________________________
4. Maksymalna prędkość __________________________
5. Nośność: Liczba osób:______________Waga:____________

6.

Nazwa i adres producenta:______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. a. Nazwa i stały adres urządzenia:________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b. Zaznaczyć jedną opcję:

 Właściciel

8. Zapis codziennej kontroli bezpieczeństwa i testów. Odpowiedź „Tak”, jeśli są zadowalające, „Nie”, jeśli nie są zadowalające.
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A.
Data

B.
C.
D.
Urządze Urządzen Hamulce
nia
ie
sterujące ogranicz
ające
prędkość

E.
Stabil
izator

F.
System
sygnało
wy

G.
Sprzęt
elektryczny

H.
System
ochronn
y

I.
Montaż
struktury

J.
Konser
wacja

K.
Uwagi

L.
Podpis osoby
dokonującej
kontroli/testu

Strona 2 z 2

