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Ochrony zbiorowe przed upadkiem z wysokości

Bie gi klat ki scho do wej oraz otwo ry tech no lo gicz ne na le -
ży za bez pie czyć ba lu stra da mi. Tyl ko kom plet ne ba lu stra -
dy (po rę cze ochron ne, de ski kra wę żni ko we oraz za bez-
pie cze nie wol nej prze strze ni po mię dzy ni mi) są gwa ran cją
sku tecz nej ochro ny pra cow ni ków.

Sto so wa nie rusz to wań ochron nych przy ob ry sie da chu,
po zwa la na bez piecz ne pro wa dze nie prac de kar skich. Ta -
kie roz wią za nie w znacz nym stop niu ogra ni cza za gro że -
nie przed upad kiem z wy so ko ści lu dzi oraz przed mio tów.

Za bez pie cze nie otwo rów w ścia nach ze wnętrz nych bu -
dyn ków po win no za pew niać ochro nę pra cow ni ków
przed upad kiem z wy so ko ści oraz upad kiem przed mio -
tów, na rzę dzi itp. na ni ższy po ziom.

Tyl ko pra wi dło we sto so wa nie środ ków ochro ny zbio ro wej za pew nia bez piecz ne wy ko ny wa nie prac na wy -
so ko ści. Wy po sa ża nie sta no wisk pra cy w siat ki chro nią ce przed upad kiem eli mi nu je ucią żli wo ści zwią -
za ne ze sto so wa niem sprzę tu ochro ny in dy wi du al nej. Sto so wa nie sia tek ochron nych nie zwal nia z obo -
wiąz ku sto so wa nia ba lu strad. Za sto so wa ne roz wią za nia tech nicz ne mu szą ogra ni czać za gro że nie upad -
ku pra cow ni ka z wy so ko ści, nie po win ny na to miast utrud niać wy ko ny wa nia prac.

Sys tem de sko wań słu po wych z osło nię tą dra bi ną wej -
ścio wą oraz plat for mą be to niar ską za bez pie czo ną ba lu -
stra dą, zmniej sza ry zy ko upad ku z wy so ko ści. Sys tem
eli mi nu je zagrożenia zwią za ne z mon ta żem za bez pie -
czeń na wy so ko ści.
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