INSTRUKTAŻ BEZPIECZEŃSTWA 1
HIGIENY PRACY (BHP) NA PLACU
BUDOWY

Jest to mini wersja / insfruktaż tego co możesz znaleźć w księdze BHP na placu
budowy.
Plany BHP zawierają przegląd zasad, procedur jak i formularzy które będą c
potrzebne w ramach planowania oraz realizacji robót. Znajdują się tam również
wiadomości na temat nadzoru pracy oraz kopie kart identyfikacyjnych
pracowników oraz odpowiednie certyfikaty.
Plany BHP są aktualizowane i dostosowywane do warunków które są istotne dla
projektu.
Uproszczona wersja segregatora będzie używana przy projektach
podwykonawczych.
Odpowiedzialna osoba za nadzór bezpieczeństra i BHP na placu budowy
powinna upewnić się że każdy który pracuje na danym placu budowy jest
poinformowany o zadadach i ich wymogach co do procedur i
dokumentacji.

Kierownik budowy z firmy Trias będzie w częstym kontakcie z osoba
odpowiedzialną na terenie budowy oraz swoimi pracownikami.
Wszystkie niezgodności, odchylenia i dodatki będą raportowane.
Wszystkie wypadki i prawie wypadki raportować przy użyciu formularza
wypadkowego.

Zasady BHP dla Trias Montasje AS
Cel:
Nikt nie odniesie poważnego uszczerbku na zdrowiu albo choroby w czasie
pracy na terenie budowy w Trias. Utrzymać najlepsze środowisko pracy.

Zakres:
Dotyczy wszystkich zatrudnionych pracowników i podwykonawców. Główny
Kierownik odpowiada za środowisko pracy i bezpieczenstwo na miejscu pracy,
pracownicy natomiast mają obowiązek monitorowania i wdrażania tych zasad w
codziennej pracy.

Opis/odpowiedzialnośé:
Trias zgodnie z obowiązującymi zasadami ochorny zdrowia i bezpieczeństwa
będzie przestrzegać zasad realizowanych przez rząd państwa. Jest w obowiązku
pracowników przestrzegać następujących zasad jak i pomoc kierownictwu w
osiągnięciu jak najbardziej higienicznego i bezpiecznego środowiska pracy.
Nie stawiaj siebie i innych w sytuacjach które mogą prowadzić do wypadku.
•

•

Odłuż wszystkie narzędzia i strzęt na miejsce po jego użyciu.
Postępuj zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami podczas róüłych prac które
będziesz wykonywać w ciągu całego procesu produkcji.

•

Używaj zawsze wymaganego sprzętu ochronnego.( Zobacz Insü•ukcja sprzętu
ochronnego).

•

Sprzęt który wymaga specjalnego pozwolenia albo dodatkowego certyfikatu powinien być
obsługiwany przez osobę spełniającą ten wymóg.

•

Utrzymaj miejsce pracy w czystości i porządku w celu uniknięcia niepotrzebnych
wypadków.

•

Utrzymaj w czystości i porządku przebieralnie, pralnie, jadalnie/kuchnie.

•
•
•
•
•
C

Osoby które przyjmują specjalne lekarstwa albo które odczuwają dolegliwości z powodu
choroby a które mogą wpływać bezpośrednio na jego reakcje organizmu musza przekazać
to do wiadomości swojemu kierownikowi przed rozpoczęciem prac.
Każdy zafrudniony ma prawo i zarówno obowiazek przekazać swojemu podwładnemu jeśli
tempo pracy jest zbyt duże, jeśli pracownik czuje się mobowany w pracy przez swoich
kolegów, lub podać inne czynniki.
W przypadku skaleczeń,obrażeń/wypadków osób powiadom o zaistniałej sytuacji .
Z powodu bezpieczeństwa i ochrony osoby które nie są zatrudnione w Trias, albo które nie
mają związku z pracami nie mają wstępu do magazynu ani okręgu prac. Wszyscy
odwiedzający muszą przedstawić się kierownikowi na miejscu prac.
Pilne prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające zatwierdzone certyfikaty.
Zawsze dokonuj bezpiecznej analizy pracy na placu budowy.
Naruszenie procedur/ instrukcji może / będzie prowadzić do ustnego albo pisemnego
osuzeżenia.

Wymagane
konieczne
certyfikaty
na
różnego
rodzaju maszynach.

Używaj odpowiedniej sprzętu
ochronnego. Wykonuj prace z
ostrożnością.

Pamietaj o ubezpieczeniach
przy pracy na wysokościach.

Instrukcja sprzętu ochronnego
C)

Cel:
Zapewnienie bezpiecmego środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym jak
również na placu budowyxjak i zapewnienia właściwego sprzętu ochronnego
który będzie używany stosownie utrzymany.
Zakres:
Sprzęt ochronny dotyczy wszystkich w firmie. Używaj sprzętu ochronnego jeśli
wymaga tego sytuacja.
Opis/ odpowiedzialność:
Ten insfruktaż odnosi się bezpośrednio do Ustawy o Środowisku Pracy,
przepisów wewnętrmych regulaminu 220. "Stosowanie środków ochrony
osobistej”.

c

Stosuj sprzęt ochronny gdy sytuacja tego wymaga. Sytuacje które są
niebezpieczne dla środowiska pracy, życia i zdrowia a którym nie można
zapobiec zapobiegaj przy urzyciu odpowiedniego sprzętu ochronnego.
Kask:
Używaj w sytuacjach gdzie istnieje możliwość osunięcia się czegoś na głowę
podczas pracy jak i przemieszczaniu na jej terenie.Należy upewnić się że
używamy odpowiedniego typu kasku.
Obuwie ochronne/z cholewką:
Zawsze używaj obuwie ochronne na terenie budowy.
Ochrona uszu:
Używaj słuchawek ochronnych przy wszelkich hałaśliwych pracach.

Rękawice:
Używaj przy obchodzeniu się ze szkłem. Muszą być dobrane odpowiedniu do
obsługi szkła.
Ochrona oczu:
Okulary ochronne powinny być noszone i używane przy zagrożeniu odpryskami,
odłamkami, iskrami i przy wszelkich innych pracach które tego wymagają.
Ochrona układu oddechowego:
Używaj w razie potrzeby.
Ochrona przed upadkiem:
Używaj w pracach wysokościowych gdzie inny sprzęt nie zapenia bezpieczeństwa.
Odzież robocza:
Odzież robocza powinna mieć klase widoczności 2. z widocznym na niej logo.

Instrukcja porządku i zachowania się na placu budowy
Cel:
Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz zapewnienie dobrą obsługę
klienta.

Zakres:
Dotyczy wszystkich zatrudnionych wykonawców w Trias jak i eventualnie
wynajętych pracowników na terenie placu budowy.

Opis/ odpowiedzialność:
Pracownik -wykonawca podczas wykonywania swoich prac jest zarówno twarza
firmy
i jego „sprzedawca”. Dlatego jest ważne aby
odpowiednio się do tego ustosunkować.
• Wykonawce/pracownicy powinni mieć taki sam strój; komplemy i czysty.
• Kierownik budowy musi być w kontakcie z osobą kontaktową na miejscu, jak również
kierownikiem montażu.

•

Wdrażaj insu•ukcje i zasady bezpieczeństwa ( również po stronie klienta). Wynajęty
personel który nie ma zadowalającego wyposażenia bezpieczeństwa musi zostać
odrzucony. Powiadom o tym kierownika budowy/ kierownika projektu jak
najszybciej.

•
•
•

Zachowuj się w sposób obiektywny i prawidłowy w stosunku do klienta. Skieruj
klienta do kierownika projektu / kierownika budowy jeśli konflikt się utrzymuje /
niezgodność z klientem.
Zgodności z terminami. Powiadom kierownika projektu / kierownika budowy jak
najszybciej jeśli problem się utrzymuje.
Myśl że jesteś twarzą Trias
Alkohol
oraz
inne
środki
odurzające są zabronione na
terenie placu budowy

Analiza bezpieczeństwa pracy
Rodzaj pracy: z ziemią i betonem

Krótki opis prac:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kopanie koparką
wyrównywanie i zagęszczanie kamieniami, rozgniatanie
wykonywanie wykopów pod fundamenty, przewody
dokonywanie pomiarów
układanie asfaltu
formowanie, zbrojenie, odlewy

Ryzyko w związku z wykonywaną pracą:
l. Potrącenie innych koparką
2. Zniszczenie koparki
3. Osunięcie ze skarpy
4. Potrącenie,przejechanie w czasie ruchu
5. Wypadki drogowe, szkody spowodowane gorącym asfaltem
6. Odpryski betonu (chroń oczy)

data:

Pròbuj unikac/zredukowa`c ryzyko/konsekwencju:
1. Zamykaj orgodzenie podczas prac tak aby nieproszeni nie mieli wstepu
2. Nikt nie powinnien pracowac w poblizu koparki, bez pozwolenia operatora maszyny. Ciktòrzy beda praxowac w
jej poblizu musza miec kaski.
3. Uzywaj oswietlenia gdy zachodzi slone. Kanty wykopòw zabeziecz tasma. Sciany wykopòw powinny byc pod
naturalny katem w stosunku do masy gruntu, w przypadku duzej masy gruntu uzyj podpòr sciennych.
4. Uzywaj ochronnego sprzetu jak buty i okulary ochronne (przy pracy z betonem – asfaltem)

_________________________________________
Wykonawca/baza/kierownik zaspolu

_____________________________________
odpowiedzialny za BHP

Życxymy powodzenia na naszych placach budowy
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