Generátorkezelő feladatai és személyével kapcsolatos
kívánalmak

A generátorkezelőnek várhatóan április 15. és szeptember 30. között kell a jégesőelhárítás
berendezését (talajgenerátor, 1.sz. melléklet) üzemeltetni.
Az 5 és fél hónap alatt kb. 50-80 alkalommal kell a berendezést bekapcsolni. Egy
beavatkozás 2 és 14 óra közötti időtartamot vesz igénybe, az időjárási helyzettől függően.
A beavatkozási idő alatt a generátorral különösebb teendő nincsen, felügyelni, rátekinteni
kell, hogy az előírásoknak megfelelően működik-e.
A berendezés üzembiztos, gyakorlatilag a műszaki meghibásodás esélye minimális. Ha esetleg
meghibásodás van, a hibaelhárítást szakembereink végzik.
A generátorkezelő feladata a be – kikapcsoláson kívül a:
- légtartály feltöltése az általunk biztosított kompresszorral,
- oldattartály feltöltése a biztosított tartalék anyaggal,
- generátor tisztántartása,
- fúvóka csere (porlasztó eltömődése esetén)
- generátor kezelői füzet vezetése,
- jégeső észlelése, meghibásodás, hatóanyag hiány esetén a diszpécserközpont
tájékoztatása.
A generátor üzemeltetése kb. annyi műszaki szakértelmet igényel, mint egy gáztűzhely
bekapcsolása, (csak kevésbé veszélyes, mivel szabadtérben történik). Több helyen nők, illetve
családtagok kezelik a berendezést.
A generátor be és ki kapcsolási információit okos telefonon applikáció segítségével (telefont
mi biztosítunk) adjuk, bekapcsolás előtt kb. 30 perccel. A generátorkezelő munkájának
megkönnyítése érdekében, tájékoztató információkkal is ellátjuk a kezelőket, naponta
többször, amelyekkel megpróbáljuk előre jelezni, hogy nagy valószínűséggel mikor várható a
generátor üzemeltetése.
A generátorkezelőnek helyszíni oktatást tartunk, amely a következő témaköröket érinti:
-

a generátor kezelésének gyakorlati elsajátítása,
balesetvédelmi oktatás,
tűzvédelmi oktatás.

A generátorkezelő megbízásos munkaviszonyú dolgozónk (nem minősül munkaviszonynak), a
bruttó, tervezett megbízási díja 2019-ben 337 E Ft, amit két részletben fizet ki a NAK,
augusztusban és november-decemberben. A megbízási díj a védekezési szezon közbeni kezelő
változáskor arányosan kerül kifizetésre.

Ki is az optimális generátorkezelő?
-

Olyan személy, illetve család aki, akik megbízhatóak és a védekezési
időszak alatt bármikor, ha erre szükség van, tudják üzemeltetni a
talajgenerátort. Ezek az emberek általában rokkant vagy friss nyugdíjasok,
akik kevésbé mobilak, nyári időszakban lakóhelyükön tartózkodnak, vagy
helyettes generátorkezelőről tudnak gondoskodni hosszabb távollét esetén
és nyugdíj kiegészítésként megelégednek a megbízási díjjal.

Fontos hogy:
- A generátorkezelő közvetlen közelében legyen elhelyezhető a készülék,
(helyigénye tárolóval együtt 1 x 1,25 x 1 m.)
A generátor kezelhetősége miatt fontos a közelség, a hely lehet kiskert,
szőlő, ruderália, szántó, udvar, ahol 14 m-es körzetben nincsen éghető
anyag (épület, farakás, széna, szalma, fólia stb. illetve magas kultúrák,
pld. fa.)
-

A generátorkezelő mozgáskörzetében valamelyik mobiltelefon szolgáltatató
(Telenor, Telecom esetleg Vodafone) telefonja vételképes legyen. A
generátorkezelőnek oktatás után el kell tudni sajátítani az okostelefon
használatát.

A generátorkezeléssel kapcsolatban további információval szívesen állok a rendelkezésére.
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