Ο Napo στο… Σωστή Σήμανση
για την Ασφάλεια: 1ο Μάθημα –
Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου/
Απαγορευτικές πινακίδες
(7−9 ετών)
Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών:
Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές έννοιες της
ασφάλειας, ένα θέμα που όσον αφορά στους ενήλικες εντάσσεται στο ευρύτερο
πλαίσιο των θεμάτων της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ή διαφορετικά
της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ).
Ο Napo είναι ένας γοητευτικός χαρακτήρας που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να
σκεφτούν, να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράσεις σε θέματα που αφορούν
στην ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χαρακτήρα Napo, κάντε
κλικ εδώ: Ποιος είναι ο Napo. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ταινιών Napo, οπότε μη
διστάσετε να τις εξερευνήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας.
Μερικές από τις βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλεια που παρατίθενται σε
αυτό το σχέδιο μαθήματος μπορεί να συνδεθούν με το πρόγραμμα σπουδών που
διδάσκεται ήδη. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει μια σειρά από πραγματικά
ενδιαφέρουσες ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε την
ενσωμάτωση των βασικών εννοιών σχετικά με την ασφάλεια στα μαθήματά σας.
Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος μπορεί να αποτελέσει από μόνο του μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα (ένα μάθημα) ή μπορεί να είναι μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρέχει σύνδεση με άλλες θεματικές ενότητες,
όπως φαίνεται στην συνέχεια, αλλά ο κύριος σκοπός του είναι να αξιοποιήσει τις
σχετικές ταινίες του Napo προκειμένου να γνωρίσει στα παιδιά τα διάφορα είδη των
πινακίδων ασφάλειας και το νόημά τους, αλλά και να τα μάθει για το πώς αυτά μας
βοηθούν να παραμείνουμε ασφαλείς από τυχόν επιβλαβείς παράγοντες.
Σας προσφέρεται επίσης ένα πλήρες σχέδιο μαθήματος, ως ένα παράδειγμα για
το πώς οι ιδέες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη. Στο πρώτο τμήμα του
σχεδίου μαθήματος παρέχεται μια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων
και των στόχων του, καθώς επίσης πληροφορίες για το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό
που απαιτείται για το μάθημα. Στο επόμενο τμήμα, ακολουθεί μια περισσότερο
αναλυτική παρουσίαση, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο μαθήματος αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, ενώ παράλληλα δίνονται ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη του
θέματος.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για βασικά θέματα
υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη του μαθήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο (βλ. Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο - Helpsheet) που ακολουθεί στο τρίτο μέρος αυτού
του σχεδίου μαθήματος.

Μαθησιακοί Στόχοι

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

•

•

•

•

•

•

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με μια σειρά από πινακίδες για την ασφάλεια και
κατανόηση της σπουδαιότητας της χρήσης τους
Εκτίμηση του τρόπου απόδοσης συγκεκριμένων
νοημάτων για την ασφάλεια μέσω των πινακίδων
που τα αναπαριστούν
Αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με την ανάγκη χρήσης των πινακίδων ασφάλειας με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής
Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες, με σκοπό την
αλληλοαξιολόγηση του επιπέδου της αποκτηθείσας γνώσης ως προς τη σημασία κάθε πινακίδας
και του επιπέδου ανάπτυξης της σχετικής ικανότητας σε κάθε ομάδα
Χρησιμοποίηση μασκών για ένα παιχνίδι ζωντανής
αναπαράστασης των πινακίδων ασφάλειας μέσα
στην τάξη.

•

•
•

•

Συνοπτική Παρουσίαση του
Μαθήματος
(βλ. Αναλυτικό Σχέδιο Μαθήματος για περισσότερες λεπτομέρειες)
Διάρκεια: 40/45 λεπτά

•

*

Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το
μάθημα: www.napofilm.net/el/napo-for-teachers/
safety-signs-danger-prohibition/video
Θεματικές ενότητες της ταινίας
«Ο Napo στο…Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια»:
• Εισαγωγή
• Κίτρινο τρίγωνο (Προειδοποιητικές πινακίδες
κινδύνου)
• Προειδοποιητική πινακίδα κινδύνου «Αιωρούμενα
φορτία»
• Κόκκινος κύκλος (Απαγορευτικές πινακίδες)
• Απαγορευτική πινακίδα «Απαγορεύεται το κάπνισμα»

•

•

•

•

•
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Συζητήστε το περιεχόμενο κάθε θεματικής
ενότητας που είδαν τα παιδιά, τι συνέβη και γιατί.
Φτιάξτε μια λίστα με ορισμένους λόγους για τους
οποίους οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη τους
τα μηνύματα των πινακίδων ασφάλειας.
Επιλέξτε να δείξετε στα παιδιά ορισμένες από τις
πινακίδες ασφάλειας που συμπεριλαμβάνονται
στην πλήρη σειρά των πινακίδων ασφάλειας
(βλ. σχετική Κοινοτική Οδηγία και εθνική νομοθεσία για την ΑΥΕ όπως παρατίθενται στο σχετικό
Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο για τους εκπαιδευτικούς). Συζητήστε σχετικά με τους γενικούς
κανόνες που αφορούν στο χρώμα και το σχήμα
των πινακίδων ασφάλειας.
Ζητήσετε στα παιδιά να σχεδιάσουν ένα αντίγραφο από την κάθε πινακίδα ασφάλειας.
Εξηγήστε στα παιδιά το σκοπό/χρησιμότητα κάθε
πινακίδας ασφάλειας καθώς και το διαφορετικό
μήνυμα ή σημασία της καθεμιάς.
Αναθέσετε σε κάθε ομάδα παιδιών να ασχοληθεί
με μια συγκεκριμένη πινακίδα ασφάλειας – π.χ.
Τρίγωνο ή Κύκλος – ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να
εξοικειωθούν με το τι αυτή σημαίνει (Προειδοποίηση Κινδύνου ή Απαγόρευση αντίστοιχα).
Φτιάξτε μάσκες που αναπαριστούν τις διαφορετικές πινακίδες ασφάλειας και προσαρμόστε τις
σε επιμήκη ξύλινα στοιχεία ώστε τα παιδιά
να μπορούν να τις κρατούν μπροστά από το
πρόσωπό τους.
Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι πινακίδες θα μπορούσαν
να «μιλήσουν» ή να ενεργήσουν ανάλογα, ώστε
να γίνει εύκολα κατανοητή η σημασία τους, π.χ.
οξεία φωνή και ανάλογη γλώσσα του σώματος που
εκφράζει τον κίνδυνο, επιτακτικά δυνατή φωνή και
ανάλογη γλώσσα του σώματος που εκφράζει την
απαγόρευση.
Συζητήστε με τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους
που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή και πώς
αυτοί συσχετίζονται με ή αναπαριστώνται από
συγκεκριμένες πινακίδες.
Τα θέματα αυτά μπορεί να έχουν επεξεργασθεί και
διαμορφωθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό
πριν από την ομαδική εργασία, εάν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Ελέγξτε το σύνολο των παιδιών της τάξης για το
επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν μέσω του
μαθήματος σχετικά με το τι αναπαριστούν ή με
το τι σημαίνουν οι διάφορες πινακίδες ασφάλειας
καθώς και γιατί είναι σημαντική η χρήση τους.
Πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος μπορεί να αφορά στην απασχόληση των παιδιών με
τη σημασία περισσότερων πινακίδων ασφάλειας ή
την παρουσίαση και εξοικείωσή τους με ορισμένα
απλά σήματα οδικής ασφάλειας. Μπορείτε ακόμα
με τα παιδιά να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε
πινακίδες ασφάλειας που θα χρησιμοποιηθούν
στους χώρους του σχολείου σας.

Απαιτούμενο εκπαιδευτικό
υλικό
•
•
•

•

Η σχετική με το μάθημα ταινία Napo (διατίθεται)
Απλό λευκό χαρτί και χρωματιστά μολύβια για τη
σχεδίαση των πινακίδων ασφάλειας
Πρότυπα των χρησιμοποιούμενων για τις πινακίδες
ασφάλειας σχημάτων
Πρότυπα σχήματα πινακίδων σήμανσης ασφάλειας
(διατίθενται)
Χαρτόνι σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα και επιμήκη
ξύλινα στοιχεία για την κατασκευή των μασκών

Για να ανακτήσετε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό,
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.napofilm.net/el/napo-for-teachers/
resources

Σύνδεση με άλλες Θεματικές
Ενότητες/Πρόγραμμα
Σπουδών
Θεματικό πεδίο: Εκπαίδευση του ατόμου, κοινωνική εκπαίδευση και αγωγή υγείας
• Βασικοί κανόνες και τρόποι διασφάλισης της ατομικής ασφάλειας, πληροφόρηση για το ποιοι άλλοι
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να παραμείνουν
ασφαλή
• Αναγνώριση του γεγονότος και κατανόηση του με
ποιους τρόπους η ατομική συμπεριφορά μπορεί να
επηρεάσει τους άλλους ανθρώπους
Θεματικό πεδίο: Μαθηματικά
• Ανάπτυξη της δεξιότητας αναγνώρισης των γεωμετρικών σχημάτων
Θεματικό πεδίο: Επιστήμες
• Ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης της
χρησιμοποιούμενης σε διάφορους επιστημονικούς
τομείς σήμανσης και της δυνατότητας κατανόησης
της ιδιαίτερης σημασίας της ή της παρεχόμενης
μέσω αυτής σχετικής πληροφόρησης
Θεματικό πεδίο: Αγωγή του πολίτη
• Αναγνώριση των διαφόρων πηγών κινδύνου,
αξιολόγηση των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται
και προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων για τον
αποτελεσματικό έλεγχό τους
Θεματικό πεδίο: Γλώσσα/Εκμάθηση ξένων
γλωσσών
• Σύνταξη απλών και εύκολα κατανοητών προτάσεων για την απόδοση της σημασίας κάθε ξεχωριστής πινακίδας ασφάλειας
Θεματικό πεδίο: Οδική Ασφάλεια
• Ανάπτυξη της δεξιότητας αναγνώρισης των
προειδοποιητικών πινακίδων και των πινακίδων για
την οδική ασφάλεια καθώς και της δυνατότητας
κατανόησης της ιδιαίτερης σημασίας τους ή της
παρεχόμενης σχετικής πληροφόρησης

* Αναλυτικό Σχέδιο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος
Θα πρέπει να αποκτήσετε την αναγκαία γνώση ώστε να είστε σε θέση να εξηγήσετε γιατί οι πινακίδες για την
ασφάλεια είναι τόσο σημαντικές καθώς και τι σημαίνουν οι διαφορετικού σχήματος και χρώματος πινακίδες
Στόχοι του μαθήματος
• Να μάθετε γιατί οι πινακίδες ασφάλειας μας βοηθούν να παραμείνουμε ασφαλείς.
• Να μάθετε ποιών πινακίδων το σχήμα αναπαριστά την “απαγόρευση” ή ποιών πινακίδων το σχήμα
αναπαριστά τον “κίνδυνο”.
Έναρξη μαθήματος
Διάρκεια: 5 λεπτά
Δείξτε μια πινακίδα ασφάλειας και ρωτήστε τα παιδιά ποια είναι η σημασία της, πού μπορεί να την συναντήσει
κανείς και γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούμε στις πληροφορίες ή οδηγίες που σχετίζονται με αυτή
(π.χ. εξηγήστε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πινακίδες ασφάλειας).
Ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε στα παιδιά:
• Ποιες πινακίδες θυμούνται να έχουν δει στην περιοχή του σχολείου, στο σπίτι ή στον δρόμο;
• Έχει τύχει ποτέ να αγνοήσουν τις οδηγίες μιας πινακίδας;
Συζητήστε μαζί τους για τους κινδύνους που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή και πώς αυτοί συσχετίζονται με
συγκεκριμένες πινακίδες.
Κύρια Δραστηριότητα
Διάρκεια: 40 λεπτά
Δείξτε στα παιδιά την ταινία του Napo που σχετίζεται με το συγκεκριμένο μάθημα:
• Εισαγωγή
• Κίτρινο τρίγωνο (Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου)
• Προειδοποιητική πινακίδα κινδύνου «Αιωρούμενα φορτία»
• Κόκκινος κύκλος (Απαγορευτικές πινακίδες)
• Απαγορευτική πινακίδα «Απαγορεύεται το κάπνισμα»
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1. Ύστερα από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε θεματικής ενότητας της ταινίας, συζητήστε με
τα παιδιά το τι σημαίνει κάθε πινακίδα. Συζητήστε για άλλες πινακίδες που τα παιδιά έχουν δει εκτός του
σχολείου (βλ. Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο για τους εκπαιδευτικούς). Τα παιδιά μπορεί να σκεφτούν
ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος έκφρασης του ιδιαίτερου νοήματος κάθε πινακίδας με τη βοήθεια της
φωνής τους.
2. Συζητήστε με τα παιδιά τους βασικούς κανόνες που αφορούν στα σχήματα και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την απόδοση του ιδιαίτερου νοήματος κάθε πινακίδας. Σχεδιάστε την κίτρινου χρώματος πινακίδα
για την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και τον κόκκινο κύκλο για τις πινακίδες ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ. Μπορούν και ορισμένα παιδιά να κάνουν το ίδιο, αφού πριν τους δώσετε τα πρότυπα των χρησιμοποιούμενων για τις πινακίδες
ασφάλειας σχημάτων που υπάρχουν διαθέσιμα στο απαιτούμενο για αυτό τα μάθημα εκπαιδευτικό υλικό.
3. Κατασκευάστε μάσκες για την αναπαράσταση των πινακίδων αυτών χρησιμοποιώντας χοντρό χαρτόνι
όπου τις έχετε σχεδιάσει από πριν. Μετά, αφού κόψετε τις μάσκες από το χαρτόνι, στερεώστε τις στα ξύλινα
κοντάρια.
4. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν με τις μάσκες, κρατώντας τις μπροστά και κρύβοντας το πρόσωπό τους,
δίνοντας τους φωνή (ανάλογη με τη σημασία του κάθε πινακίδας) και αποδίδοντας με απλές και κατανοητές
εκφράσεις την ιδιαίτερη σημασία τους.
5. Τα παιδιά μπορούν να σχηματίσουν ομάδες, με σκοπό παίζοντας η κάθε ομάδα την δική της ιστορία – ανάλογα με εκείνες του Napo- να δραματοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πινακίδες ασφάλειας συμβάλλουν
στην προστασία των ανθρώπων από τους κινδύνους που τους απειλούν.
6. Παρουσιάστε το δραματοποιημένο παιχνίδι κάθε ομάδας στο σύνολο των παιδιών της τάξης.

Αξιολόγηση μαθήματος σε επίπεδο τάξης
Διάρκεια: 5 λεπτά
Ελέγξτε το επίπεδο κατανόησης των διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για τις πινακίδες
ασφάλειας, με βάση την κλίμακα που παρατίθεται στην συνέχεια. Πολύ συχνά, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι
αξιολογούν το επίπεδο γνώσης που αποκτήθηκε μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με βάση το ακόλουθο
εργαλείο επιβράβευσης:
1ο βραβείο (χρυσό):

Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν την σημασία (5) πέντε τουλάχιστον διαφορετικών πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου και πινακίδων απαγόρευσης (τι σημαίνουν και
γιατί η χρήση τους έχει μεγάλη σπουδαιότητα).

2ο βραβείο (αργυρό):

Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν την σημασία (2) δύο διαφορετικών πινακίδων
προειδοποίησης κινδύνου και πινακίδων απαγόρευσης (τι σημαίνουν και γιατί η χρήση
τους έχει μεγάλη σπουδαιότητα).

3ο βραβείο (χάλκινο):

Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν την σημασία (1) μιας πινακίδας (τι σημαίνει και
γιατί η χρήση της έχει μεγάλη σπουδαιότητα).

Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος
Α. Λαμβάνοντας υπόψη και άλλες γνωστές πινακίδες, όπως αυτές που παρατίθενται στην συνέχεια, φτιάξτε μια
πινακίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον χώρο του σχολείου σας.

Μια σειρά από άλλες ταινίες Napo τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για περαιτέρω ανάπτυξη του
μαθήματος μπορείτε να βρείτε εδώ: www.napofilm.net/el/napos-films
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Ο Napo στο… Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια:
1ο Μάθημα – Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου/
Απαγορευτικές πινακίδες
Ο Napo στο… Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια
Η πρώτη ταινία της σειράς ταινιών του Napo παρέχει βασικά εισαγωγικά στοιχεία για το θέμα των πινακίδων
που αφορούν στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας. Έχει δε
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους και
ταυτόχρονα ένα μέσο υπενθύμισης που μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους εργάζονται ήδη. Παρουσιάζονται
διαφορετικές καταστάσεις εντός του χώρου εργασίας όπου η χρήση των πινακίδων ασφάλειας έχει μεγάλη
σημασία. Η ταινία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και σε όλες τις
κατηγορίες εργαζομένων, ιδιαίτερα δε στους νέους που βρίσκονται είτε στη φάση εκπαίδευσής τους είτε στη
φάση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Η ταινία έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης σχετικά με την χρήση των πινακίδων ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, την προαγωγή της σπουδαιότητας της τήρησης των πινακίδων καθώς και την κατανόηση και
αναγνώριση του νοήματός τους σε αντιστοίχιση με το χρώμα και το σχήμα τους. Η ταινία αποτελείται από διάφορα επεισόδια (θεματικές ενότητες). Κάθε ένα επεισόδιο αφορά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση στο εργασιακό
περιβάλλον, όπου ο Napo έρχεται αντιμέτωπος με πινακίδες σήμανσης οι οποίες αποκτούν ζωντανή υπόσταση
προκειμένου να του διδάξουν το νόημα και την σπουδαιότητα της χρήσης τους όσον αφορά στην ασφάλεια
στους χώρους εργασίας. Η σειρά των διαφόρων επεισοδίων παρουσιάζει τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση
όπου οι πινακίδες ασφάλειας παραβιάζονται καθώς και τεχνικούς ή οργανωτικούς παράγοντες που λειτουργούν
ανασταλτικά όσον αφορά στην αποτελεσματική χρήση των πινακίδων.
Κοινοτική Οδηγία για την Σήμανση Ασφάλειας
Η Κοινοτική Οδηγία (92/58/EEC) για την Σήμανση Ασφάλειας που αφορά στην παροχή και χρήση πινακίδων
ασφάλειας στους χώρους εργασίας θεσπίστηκε με σκοπό την προώθηση της τυποποίησης των πινακίδων
ασφάλειας μεταξύ των Κρατών-Μελών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι με αυτές εκφράζεται και γίνεται
αντιληπτό το ίδιο νόημα ανεξάρτητα από το που χρησιμοποιούνται.
Οι σχετικές προβλέψεις επιβάλλουν στον εργοδότη να αναρτά πινακίδες ασφάλειας σε όποια περίπτωση ένας
κίνδυνος στο εργασιακό περιβάλλον δεν μπορεί να αποφευχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με
κάποιο άλλο μέσο π.χ. μηχανικούς ελέγχους ή συστήματα ασφάλειας. Σε όποια περίπτωση η ανάρτηση μιας
πινακίδας ασφάλειας δεν συμβάλλει στην μείωση του αντίστοιχου κινδύνου ή ο κίνδυνος δεν θεωρείται ότι είναι
σοβαρός, τότε η χρήση της πινακίδας δεν είναι απαραίτητη.
Οι σχετικές προβλέψεις επιβάλλουν επίσης όπου είναι αναγκαίο, την χρήση πινακίδων οδικής ασφάλειας εντός
των χώρων εργασίας με σκοπό τη διαχείριση των οδών κυκλοφορίας, τη λήψη μέτρων από τους εργοδότες για τη
διατήρηση των πινακίδων στην θέση τους καθώς και την παροχή πληροφοριών και επεξηγήσεων στους εργαζόμενους σχετικά με την χρήση πινακίδων που δεν γνωρίζουν ή για το τι πρέπει αυτοί να κάνουν όταν συναντούν
στον χώρο εργασίας τους μια πινακίδα ασφάλειας (σε αντιστοίχιση με τη σημασία της).
Η συγκεκριμένη Κοινοτική Οδηγία σημειώνεται ότι έχει γενική εφαρμογή, σε όλους τους χώρους εργασίας και
σε όλες τις δραστηριότητες όπου απασχολούνται εργαζόμενοι.
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Βασικοί ορισμοί της Κοινοτικής Οδηγίας 92/58/EEC
• Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας: παροχή πληροφόρησης ή οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια ή/και την
υγεία στην εργασία μέσω πινακίδας, χρώματος, φωτεινού ή ηχητικού σήματος, προφορικής ανακοίνωσης
ή σήματος δια χειρονομιών.
• Προφορική ανακοίνωση: κάθε προκαθορισμένο προφορικό μήνυμα, με χρήση ανθρώπινης ή τεχνητά
παραγόμενης φωνής.
• Σήμα δια χειρονομιών: κίνηση ή/και θέση των βραχιόνων ή/και των χεριών για την καθοδήγηση ατόμων που
εκτελούν χειρισμούς οι οποίοι αποτελούν πηγή κινδύνου ή πιθανό κίνδυνο.

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες σήμανσης:
Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου
Προειδοποιητική πινακίδα – πινακίδα που παρέχει
προειδοποίηση για κάποια πηγή κινδύνου ή έναν
πιθανό κίνδυνο
(π.χ. «Κίνδυνος από ηλεκτρισμό»)
Εγγενή χαρακτηριστικά:
• Τριγωνικό σχήμα
• Μαύρο εικονοσύμβολο σε φόντο κίτρινου χρώματος (τουλάχιστον 50 % κάλυψη της επιφάνειας της
πινακίδας)

Γενικός
κίνδυνος

Χαμηλή
θερμοκρασία

Οχήματα
διακίνησης
φορτίων φορτία

Απαγορευτικές πινακίδες
Απαγορευτική πινακίδα – πινακίδα που απαγορεύει
συγκεκριμένη συμπεριφορά που πιθανόν να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ή αύξησης της πιθανότητας
εκδήλωσης κάποιου κινδύνου
(π.χ. «Απαγόρευση καπνίσματος»)
Εγγενή χαρακτηριστικά:
• Κυκλικό σχήμα
• Μαύρο εικονοσύμβολο σε φόντο λευκού χρώματος, με κόκκινη περίμετρο και διαγώνια γραμμή
• Το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον
το 35 % της επιφάνειας της πινακίδας

Κίνδυνος
πτώσης
Απαγορεύεται
το κάπνισμα

Απαγορεύεται
η χρήση
γυμνής φλόγας

Απαγορεύεται
η διέλευση πεζών

Απαγορεύεται
η κατάσβεση με νερό

Απαγορεύεται
η είσοδος στους μη
έχοντες ειδική άδεια

Απαγορεύεται
η διέλευση στα οχήματα
διακίνησης φορτίων

Αιωρούμενα φορτία

Κίνδυνος:
Ηλεκτρισμός
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Το 2ο μάθημα από το «Ο Napo στο…
Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια», παρέχει
πληροφόρηση στα παιδιά σχετικά με το
θέμα των πινακίδων υποχρέωσης, των πινακίδων
διάσωσης ή βοήθειας και των πινακίδων που
αφορούν πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό έχει παραχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA κατόπιν
συμφωνίας με την κοινοπραξία Napo Consortium, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:
HSE (UK); DGUV (Germany); INAIL (Italy); INRS (France); SUVA (Switzerland); and AUVA (Austria).

