Bezpieczeństwo pracy zimą - obowiązki pracodawcy
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temperatury w pomieszczeniach pracy!
1. Należy pamiętać, że:


do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego
aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy na wysokości



pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż
stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z
wykonaniem tej pracy



pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki
ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i
amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie
zabezpieczające przed poślizgnięciem)



przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy
niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami
usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.

2. Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy
odśnieżaniu, jeżeli:


nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na
wysokości!



nie zostali w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie
odśnieżać!



nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed
upadkiem z wysokości lub każdego pracownika nie wyposażono w
indywidualne środki przez takim upadkiem!

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę,
aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego
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zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach
się załamał!
3. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do
rodzaju wykonywanej pracy.
Niezbędne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych,
ciepłych napojów i odzieży. Stanowiska, na których mogą być wydawane ustala
pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami
pracowników. Informacje takie powinien zawierać regulamin pracy.
Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie
wykonywana jest praca.
Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być
niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach
produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.
4. Standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni:


Zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych
napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca)
niższej niż 10 stopni C. Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych
dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu
zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej
1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.



Zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na
wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież – temperatura w nich nie
powinna być niższa niż 16 stopni C.

5. Zima nie sprzyja prowadzeniu robót budowlanych. Wichury, silne wiatry, opady
śniegu i niskie temperatury stanowią dodatkowe zagrożenie, szczególnie
groźne przy pracach na otwartej przestrzeni.
Szczególną rozwagę i ostrożność należy zachować podczas wykonywania
prac budowlanych. Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie
stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z
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wysokości, trzeba pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych
(zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), jakie stwarzają spadające z wysokości
przedmioty (także np. śnieg czy sople lodu).
Przypominamy, że:


montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów
roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu,
gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s



prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia
części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione; gdy prędkość wiatru
przekracza 10 m/s - roboty należy wstrzymać!



rusztowania, ruchome podesty robocze, żurawie budowlane i stanowiska
pracy powinny być każdorazowo sprawdzane po silnym wietrze czy
opadach atmosferycznych
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