ПРАЦЯ НА РИШТУВАННІ

Гальмо рухомого
риштування
Стабільність
риштування
забезпечують
анкерні гвинти
та шурупи

Поміст з лазом, який
закривається

Захисні балюстради від
верху риштування

Перевірте умови праці
Перевірте умови праці
Якщо на будь-яке
запитання ви дасте
відповідь „НІ”,
подумайте
та вчиніть необхідні дії,
щоб ваше робоче місце
було безпечним

 Чи ваше риштування має поручень на висоті 1,1 м (при системних допускається висота 1 м)?
 Чи ваш поміст заповнює усю внутрішню поверхню риштування?
 Чи у помостах є лази, які дозволяють підніматись на риштування з внутрішньої сторони?
 Чи роботодавець надав драбинку, щоб підніматись на риштування?
 Чи риштування захищене від перекидання анкерними гвинтами або шурупами?
 Чи у рухомого риштування справні гальма?

Спецодяг та захисний одяг

Дотримання обережності

 Розпочати працю на риштуванні може працівник,
одягнений в спецодяг, пристосований до сезону
року, робочі рукавиці та закрите взуття з антиковзкою підошвою, вкладкою для захисту від проколювання та підноском, який захищає пальці, а також захисну каску з дійсним терміном придатності,
визначеним виробником.

 На риштування можна підніматись тільки з внутрішньої сторони спеціально призначеними для
цього драбинками.
 Вертикальні рами для переміщення не повинні
бути віддалені більш ніж на 20 м від робочого місця.
 Конструкція риштування повинна:
 бути стабільною та захищеною від перекидання
за допомогою шурупів або анкерних гвинтів,
 виступати не більше ніж 3 м над останньою лінією анкерних гвинтів.
 Навколо риштування потрібно визначити небезпечну зону шириною мінімум 6 м або щільно захистити конструкцію захисними сітками.
 Металеве риштування повинно бути заземлене.
 На рухомих риштуваннях можна перебувати лише
у випадку, коли гальма закріплені на, принаймні,
двох колесах, які знаходяться по діагоналі.

 Він повинен бути також оснащений іншими засобами індивідуального захисту в залежності від характеру робіт, виконуваних на риштуванні.
 Перед тим, як приступити до роботи, працівник повинен пройти посадовий інструктаж та ознайомитись з інструкціями з безпечного обслуговування
пристроїв, які використовуються під час роботи, та
інформацією, яка міститься в паспорті безпеки використовуваних хімічних речовин, на мові, зрозумілій працівнику.

Умови безпеки

Примітка! Усі перелічені умови стосуються також риштувань типу „Варшава”.

Пам’ятайте!

 Працівник може піднятись на риштування лише
тоді, коли воно було прийняте особою, яка має будівельні повноваження.

Рамка риштування „Варшава» має висоту близько 0,7 м і не становить ефективного захисту від
падіння з висоти. Потрібно використовувати
додаткові елементи, так звані, розширення для
доповнення рамки до висоти 1,1 м.

 Риштування потрібно встановити на стійкій та сухій
поверхні.
 Ніжки риштувань повинні стояти на підкладках,
розміщених перпендикулярно до стіни будівлі.

Забороняється!

 Поміст риштування повинен бути:
 суцільний та захищений від неконтрольованого
переміщення,



Виконувати монтаж риштування, якщо у працівника немає книжки монтажника, виданої
Інститутом механізації будівництва та гірського видобутку у Варшаві.



 оснащений балюстрадою з внутрішньої сторони,
якщо риштування знаходиться від будівлі на віддалі, більшій ніж 0,2 м,

Монтувати риштування, не використовуючи
засоби захисту від падіння з висоти.



Підніматись по конструкції риштування із
зовнішньої сторони.

 не перевантажений (інформацію про допустиме
навантаження роботодавець повинен помістити
на помості).



Підніматись на поручні.



Перевозити людей на рухомих риштуваннях.



Працювати на риштуваннях у темряві, без
відповідного штучного освітлення, під час
густого туману, дощу, снігу та ожеледі, під час
грози або сильного вітру.



Залишати матеріали на помостах після закінчення роботи.

 оснащений з усіх зовнішніх сторін захисним поручнем, розміщеним на висоті 1,1 м (або 1 м біля
системних риштувань), бордюром висотою 0,15 м
та проміжним поручнем,

 Якщо внутрішню балюстраду застосувати неможливо, робочий поміст повинен бути розширений за
допомогою консолі.
 Найвищий поміст на повинен виступати більш ніж
на 1,5 м над останньою лінією анкерних гвинтів.
 Помости на шляхах переміщення повинні мати
лази, які закриваються.
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