
Перевірте умови роботи
Якщо на будь-яке  
із питань відповідаєте „ні”, 
подумайте і застосуйте  
необхідні дії,  
щоб ваше місце роботи 
було безпечним.

 Чи одягнені ви в робочий одяг і маєте закрите взуття з антиковзною пі-
дошвою, устілкою проти проколу i твердим носком?

 Чи отримали ви відповідні захисні засоби (шолом з підборіддям, робочі ру-
кавички, захисні окуляри)?

 Чи ваше робоче місце організовано таким чином, щоб ви були ефективно 
захищені перед падінням з висоти?

 Чи керівник вказав вам місце кріплення обладнання що захищає від падіння 
з висоти?

 Чи міст, на якому вам доведеться працювати, повний, стабільний і просто-
рий настільки, щоб можна було вільно працювати?

 Чи електричне обладнання, яке ви будете використувати, технічно справне, 
а проводи живлення не пошкоджені? 

МУЛЯРСЬКІ РОБОТИ
PRACE MURARSKIE

Платформа, 
оснащена 
захисними 
балюстрадами, 
розташована як 
мінімум на 50 см 
нижче краю стіни, 
що зводиться.

Для механічного 
різання надягайте 
захисну маску, 
засоби захисту 
слуху та захисні 
окуляри.

Шнур,  
обмежуючий 
робочу зону.



Робочий і захисний одяг
Мулярські роботи може виконувати працівник, який 
має робочий одяг, відповідний до пори року, робочі 
рукавиці і закрите взуття з антиковзною підошвою, 
устілкою від проколу i носком, що захищає пальці.
Також працівник повинен мати, залежно від обста-
вин, таке обладнання:

	захисний шолом з актуальним терміном дії, ви-
значеним виробником

	захисні окуляри,
	захисні рукавички зі шкіри або тканини, покри-

ті гумою з погляду на їдкий ефект розчинів та 
можливість механічних травм,

	пилова маска під час механічного різання по-
рожнистої цегли та цегли,

	засоби захисту слуху під час механічного 
різання блоків та цегли,

	обладнання для захисту від падіння з висоти - 
залежно від організації роботи - шнур з відпо-
відним обладнанням, тобто, запобіжна мотузка 
з амортизатором, якщо є відповідна висота, яка 
забезпечує ефективний захист (ця висота вказа-
на в інструкціях виробника амортизатора) або 
кабель із самозамикаючим пристроєм.

Перед початком роботи працівник повинен пройти 
посадовий інструктаж та ознайомитись з інструкці-
ями щодо безпечної експлуатації пристроїв, що за-
стосовуються при мулярських роботах, зрозумілою 
працівникові мовою.

Кладка на висоті
	Мулярські роботи на висоті понад 1 м потрібно ви-

конувати  винятково з платформ риштування.
	Платформа повинна бути:

	повна і захищена від неконтрольованого пере-
міщення,

	обладнана захисною рейкою на висоті 1,1 м (або 
1 м із системними риштуваннями) та бордюром 
висотою 15 см та проміжною рейкою,

	не менше, ніж на 50 см нижче рівня зведеної  
стіни,

	не перевантажена (інформація про допустиме 
навантаження повинна бути відображена робо-
тодавцем на платформі).

	Якщо використання бар’єр та інших колективних 
гарантій не є можливим (наприклад, збоку спору-
дженої стіни), працівник повинен використову-
вати засоби індивідуального захисту від падіння  
з висоти.

	Підтяжки з обладнанням, що захищає від падінь з 
висоти, слід правильно закріпити. Керівник кон-
тролює місце та спосіб кріплення (особа, яка кон-
тролює працівників чи роботодавцець).

	Перш, ніж приступати до кладки зовнішніх стін на 
висоті, слід розмітити небезпечну зону і повідоми-
ти співробітників про можливість падіння предме-
тів з висоти.

Кладка в траншеях
	Під час виконання кладочних робіт в траншеях му-

ляр повинен мати простір, між стіною та котлови-
ною мінімум 70 см.

	Кладка може відбуватись тільки в траншеї, яка 
прикріплена до основи і захищена від зсуву.

Додаткові загрози
Під час кладки виконуються роботи, пов’язані з руч-
ним підйомом. Ознайомтеся з картою „Ручне тран-
спортування”.
Якщо робота вимагає використання електроінстру-
ментів, прочитайте карту „Робота з електроінстру-
ментами”. Якщо під час мулярських робіт відбува-
ється цегляна кладка, прочитайте карту „Роботи  
в розкопках”.

Забороняється!
	Виконувати мулярські та штукатурні робо-

ти з драбин.
	Ходити по щойно збудованих стінах.
	Вихилятися за краї конструкцій без додат-

кового захисту.
	Виконувати механічні зрізи порожнистої 

цегли робітником без захисних окулярів та 
протипильних масок.

	Проводити механічне різання порожнистої 
цегли та цегли в місці, де утворюється пил і 
буде загрожувати людям, які працюють на 
інших робочих місцях.

	Використовувати пристрої, шнури живлен-
ня, які мають протерту або пошкоджену 
ізоляцію.

	Працювати, якщо з пристроїв зняті або по-
шкоджені кришки.
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