Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w m.Wałcz ul.G.l.Okulickiego
Działki nr 5455, 5506,5456/3

1.0.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓŁNYCH OBIEKTÓW
-Roboty przygotowawcze ( ogrodzenie placu budowy , zasilanie w energię elektryczna placu budowy
-Wykonanie termomodernizacji
2.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
3.0.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANMIA TERENU DZIAŁKI LUB TERENU
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Istniejące uzbrojenie podziemne które może być nie naniesione na planie zagospodarowania terenu
4.0.WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLALĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

-

praca na wysokości ( ściany , konstrukcja dachu)

5.0.WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty prowadzić zgodnie z załączonymi wytycznymi:

5.1. Wytyczne z wykorzystaniem robót na wysokościach z wykorzystaniem rusztowań.
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi:
rusztowania:
- powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
- powinny posiadać konstrukcję dostosowana do przeniesienia działających obciążeń,
- powinny zapewniać bezpieczną komunikacje pionową i swobodny dostęp do stanowisk
pracy
- powinny stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego
wysiłku,
- typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
- nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem,
- inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być
dokonywany zgodnie z instrukcją producenta,
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przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i
zabezpieczyć ją w sposób określony w odpowiednich przepisach,
zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań : o zmroku, jeżeli nie zapewniono
oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz
gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek,
wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznym linii elektrycznych
może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą
niebezpieczną; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy
wyłączyć spod napięcia,
zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań,
użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,
na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości
obciążenia pomostów, a obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich
nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione,
wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno się odbywać w miejscach do tego
przeznaczonych, wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań
jest zabronione,
piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem,
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione,
jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia,
np.
szczelnego daszku ochronnego,
rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni,
podłoże ( grunt, konstrukcja itp. ) na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od
budynku,
dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość kotwiącej należy każdorazowo
ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG, zakotwienia powinny
być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się
rusztowanie, poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany,
konstrukcja nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m , a
pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.
rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach ( ulicach ) oraz w miejscach
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne wykonane w sposób określony w
odpowiednich przepisach
rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową,
w trakcie rozbierania zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione,

pracownicy:
- zatrudnienie przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowań,
- przy wykonywaniu robót na wysokościach powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych ) rusztowań
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
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- pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości oraz
-

inne szkodliwe czynniki związane z wykonywana pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt
ochrony osobistej,
sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające
sposób jego użytkowania,konserwacji i przechowywania.

5.2 Wytyczne dotyczących robót montażowych
prace montażowe konstrukcji mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu montażu i prze
pracowników zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem zmechanizowanego
sprzętu zmechanizowanego,
- urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu powinny być sprawdzone pod względem
wytrzymałościowym i posiadać atesty, a stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych
powinien być badany codziennie przez nadzór techniczny,
- przebywanie pracowników na górnych powierzchniach ścian , belek, słupów i ram oraz pod
kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe jest zabronione,
- prowadzenie montażu budowli z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
przy szybkości wiatru powyżej 10 m/sek, przy złej widoczności ( zmierzch, mgła i pora nocna ),
jeżeli miejsca pracy nie maja należytego oświetlenia o natężeniu światła co najmniej 50 luksów,
- elementu prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
- przy podnoszeniu elementów prefabrykowanych należy: stosować odpowiednie rodzaje
zawiesi, zawieszać na zawiesiu elementy o ciężarze nie przekraczającym dopuszczalnego
nominalnego udzwigu dla zawiesia, dokonywać oględzin zewnętrznych elementu, zaczepiać
liny kierunkowe, prawidłowo zawieszać haki zawiesia, kontrolować prawidłowość
zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m,
podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu wszystkich pracowników
poza obszar równy rzutowi przemieszczanego elementu powiększonemu z każdej strony o 6 m,
-

Opracował:
mgr inż.M.Podsiodło
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