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PENILAIAN HOUSEKEEPING
Inspeksi

Semua benda-benda yang penting tersebut berada pada tempat yang benar.

3.

Sesuai kepada aturan yang berlaku.

MESIN DAN PERALATAN
a. Harus bersih dan bebas dari bahan-bahan yang tidak diperlukan.
b.
Harus bebas dari tetesan minyak atau minyak gemuk yang tidak diperlukan.
c.
Harus mempunyai pelindung yang benar dan dalam kondisi baik.
PERSEDIAAN BARANG DAN BAHAN
a. Harus ditumpuk dengan dengan cara yang benar dan disusun rapi.
b. Harus dimuat dengan selamat dan rapi pada tempatnya, mobil dan truk.

PERKAKAS
a. Harus disimpan dengan cara yang benar.
b. Harus bebas dari minyak dan gemuk jika disimpan.
c.
Harus dalam kondisi kerja yang selamat/ baik
LORONG / GANG
a. Harus disediakan ruangan yang cukup untuk pekerjaan membawa alat pemadam
api, selimut kebakaran dan tandu.
b. Harus dalam keadaan selamat dan bebas dari halangan.
c.
Harus diberi tanda yang jelas.
LANTAI
a.
b.

Harus mempunyai permukaan yang selamat dan cocok untuk bekerja.
Harus kering, bersih dan bebas sampah, bahan yang tidak penting, minyak dan
minyak gemuk.

BANGUNAN
a. Harus mempunyai dinding dan jendela yang bersih untuk operasi didaerah tersebut
dan bebas dari benda-benda yang bergantungan yang tidak diperlukan.
b.
c.

d.

Harus mempunyai sistem penerangan yang terpelihara kebersihan dan dirawat
secara efisien.
Harus mempunyai tangga yang bersih, bebas dari barang, diberi penerangan yang
cukup, dilengkapi dengan rel pegangan yang cukup dan anak tanggany dalam
kondisi baik.
Harus mempunyai platform / anjungan, bebas dari bahan-bahan yang tidak
berguna dan diberi penerangan yang baik.

KOLONG
a. Harus bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak berguna.

Rekomendasi :

Nilai

2.

Sangat Bagus

Tidak terdapat benda-benda yang tidak penting.

Bagus

1.

NILAI BAGIAN

Sedang

Suatu tempat dalam keadaan baik jika

DIINSPEKSI OLEH :

Buruk

TGL INSPEKSI :

Sangat Buruk

:

Tidak Berlaku

LOKASI

