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Errespetatu seinaleztapena

Respeta la señalización
Respecta semnalizarea
Respeite a sinalização

Utiliza los equipos de protección individual
Folositi echipament individual de protectie
Use o equipamento de proteção individual

Zure lagunen segurtasuna zure 
esku ere badago

Makina erabili soilik
horretarako baimena baduzu

Ez kendu inolako 
babes-elementurik

Zuhurtziaz jokatu
ibilgailuak erabiltzean

Erabili jarduera bakoitzerako 
behar den denbora

Ohartarazi zure nagusiari 
gorabeheraren bat 

hautematen baduzu

Mantén ordenado y limpio tu puesto de trabajo
Mentineti locul de munca ordonat si curat

Tenha seu local de trabalho limpo e arrumado

Utiliza la maquinaria según 
el libro de instrucciones

Folositi utilajul conform cartii de instructiuni
Utilize a maquinaria segundo 

o livro de instruções

Sé prudente al manejar vehículos
Fii prudent atunci cand conduci vehicule

Seja prudente ao dirigir veículos

Emplea el tiempo necesario para cada actividad
Folositi timpul necesar pentru fiecare activitate

Use o tempo que for necessário 
para cada atividade

Si detectas alguna incidencia, avisa a tu superior
Daca detectati vreun incident, anunta superiorul

Se detectar alguma incidência, 
avise o seu superior

La seguridad de tus compañeros/as 
también depende de ti

Siguranta partenerilor tai depinde de tine
A segurança de seus parceiros 

depende de você

Usa la maquinaria sólo si eres personal autorizado
Folositi utilajul numai daca sunteti autorizat
Use as máquinas apenas estiver autorizado

No retires ningún elemento de protección
Nu indepartati niciun element de protectie
Não retire nenhum elemento de proteção
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 استعمل اآلالت حسب المنصوص علیھ في كتاب التعلیمات. 
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 استعمل معدات الحمایة الشخصیة. 
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 استعمل اآلالت فقط أن كان لدیك إذن. 
 ال تقوم بإزالة أي عنصر من عناصر الحمایة. 
 

استعمل معدات الحمایة الشخصیة.
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OINARRIZ
KO ARAU

obretako 
segurtasunerako

10
Eskuratu hemen kartela eta 

deskargatu beste hizkuntza koofizial 
nahiz atzerriko batzuetan 

Ezagutu baliabide eta eduki gehiago: 

www.lineaprevencion.com

Erabili norbera babesteko 
ekipamenduak

Garbi eta ordenatuta eduki 
zure laneko lekua

 Erabili makineria 
eskuliburuaren arabera


