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Pinch Point

Definition:
A pinch point is defined as any point where it is possible for a body part to be caught between
something moving and something else moving or stationary.
If a person or any body part occupies that space during the pinching movement, there is a high
probability of injuries such as fractures, amputations, or even death.

X

Prevent Pinch Points:
In order to prevent accidents involving pinch points, the below must be instilled into everyday job:
 Use the right tool for the job.
 Identify possible pinch point hazards in your work area.
 Concentrate on objects that move or capable of moving. Ask yourself, “What will
happen if this moves? Will I be in the path of that movement? Am I in the line-of-fire?”
 Be aware of pinch points created by objects that move and come into direct or close contact with
relatively fixed objects (e.g., equipment placed close to power pole or concrete wall, or suspended
loads near fixed or mobile equipment). Ask yourself, “If this load moves or shifts unexpectedly,
will I be in the way?”
 Be on guard whenever you put your hands, fingers, toes, or feet “between” anything. Never do it
if it is not at a zero-energy state with LOTO.
 Discuss and point out pinch point hazards as part of the job briefing and at safety meetings.
 Make sure your hands are placed where you can see them.
 Never operate equipment or machinery without the required machine guards. Guards are designed
to prevent contact with pinch points and points of operation.
 Never place yourself or any part of your body in a potential pinch point area unless protective
measures are provided for such activity. When reaching in to operate a control or reaching for an
object, consider where your body parts are located. If it is within a pinch point, identify an
alternative position or make sure all movable parts are fixed in place.
 Always wear proper PPE including gloves and sturdy shoes.
 Make sure clothing is properly fitted as to not get caught in machinery, moving parts, items that
open/close, etc.
Think SAFE, Be SAFE, Be Pinch Point SAFE PREVENT

భద్రత మరియు పరయావరణ సమాచార పత్రరక
విషయం

కరమ సంఖ్ా – 15
తేది : 03.09.18

పంచ్ పయయంట్

నిరవచనం:
పించ్ పాయింట్ అనగా, కదిలే మరియు కదలగల లేదా సి రమైన వాటి మధ్య ఏదన
ై ా వరీర భాగము చికకుట అని నిరవచిస్ాారు.
ఒక ఴయక్తా లేదా అతని వరీర భాగిం కదిలే యింతరముల మదయ చికకుట ఴలన ఎముకలక విరుగుట, అింగచ్ఛేదిం, (లేదా మరణిం) ఴింటి
గాయములక తగులకటకక అఴక్ావము కలదు, లేదా ఴయక్తా మరణించఴచుు.

పంచ్ పయయంట్ల
ు నివయరించుట్:
మన దన
ై ిందిక ఴృత్తా లో పించ్ పాయింటల
ు నివారిించ్ఛిందుకక ఈ దిగుఴ వాటిని పాటిచిండి:
 పనిక్త నిరదీశిత / సరిపడు స్ాధ్నిం ఉపయోగిించిండి.
 మీ పని పారింతింలో స్ాదయమన
ై పించ్ పాయింటు ను గురిాించిండి.
 కదిలే లేదా కదులకటకక ఆస్ాురిం గల ఴసుాఴుల పై దృషి ఴుించిండి.మిమమల్నూ మీరద పరశిూించుక్ ిండి, " ఒకవేళ కదిల్నతఛ
ఏమౌత ింది? నేను ఆ కదిలే మారగ ములో ఉింటానా? అని ఆలోచిించిండి.


ఴసుాఴులక కదిల్నించుటలో అపరమతా ింగా ఴుిండిండి, అవి సా రమైన ఴసుాఴులతో పరతయక్షింగా మరియు సనిూహిత సింబింధ్ింలో
ఴచిునపుడు కల్నగద పించ్ పాయింటు గురిించి తలకసుక్ ిండి. మీరు ఇలా పరశిూoచుక్ ిండి,

"ఈ లోడ్ అకస్ామతా గా

కదులకత నూపుృడు లేదా మారుచునూపుడు, నేను ఆ మారగ ములో ఉింటానా?" నుుక్ ిండి
 మీరు మీ చ్ఛత లక, వేళు ల, క్ాల్న వేలక, లేదా పాదము ఉపయోగిించునపుడు గారుు క్ొరకక చూడిండి. అది పూరిాగా నిశిులసా త్తలో
లేకపో తఛ చ్ఛయకిండి.
 పని చ్ఛసేవారితో మరియు భదరతా సమావేశాలలో ఈ పించ్ పాయింట్ పరమాదాలక గురిించి చరిుించిండి.
 మీరు మీ చ్ఛత లక చూడగల్నగదటటలి నిరాురిించుక్ ిండి.
 రక్షణగారులు లేకకిండా యింతారలను ఆపరదట్ చ్ఛయఴదుీ. అవి పచ్ పాయింటు నుిండి రక్షణ క్ొరకక రూప ిందిించబడాుయ.
 పించ్ పాయింట్ సింబవిించ గల పరదవ
ఛ ములో నిరదీశిించిన రక్షణ పరికరాలక ఉపయోగిించకకిండా మీ వరీర భాగాలక మరియు మీరు
ఉిండకకిండా జాగరతా ఴహిించిండి. ఒక పని క్ సిం లేదా ఴసుాఴును అిందుక్ొింటలనూపుడు, మీ వరీర భాగాలక ఎకుడ ఉనాూయో
పరిశీల్నించిండి. అది ఒకవేల పించ్ పాయింట్ లోపలే ఉింటే, పరతాయమాూయ స్ాినానిూ గురిాించిండి లేదా కదిలే భాగాలక సరిగగ ా
సి రింగా ఉనాూయని నిరాురిించుక్ ిండి.
 ఎలు పుృడూ గలువ్స్ మరియు ధ్ృఢమన
ై బూటల
ు ధ్రిించిండి.
 దుసుాలక సరిగగ ా మరుయు బిగుత గా ఴునాూయని నిరాురిించుక్ ిండి. కదిలేయింతర భాగాలలో ఇరుక్ ుకకిండ ఉిండిండి.

భద్రతాలోచన,భద్రతగయ ఉండుట్, పంచ్ పయయంట్ు ను నివయరణ

