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1. Wykaz robót budowlanych związanych z remontem:
-roboty przygotowawczo-rozbiórkowe,
-roboty ociepleniowe i tynkarskie.

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników budowlanych:
Zatrudnieni pracownicy powinni:
-posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywanej pracy,
-ukończone szkolenie w zakresie BHP,
-odpowiednie obuwie i ubrania robocze,
-aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy w zawodzie,
-znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poż.

Teren objęty budową należy właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
wywiesić tablicę informacyjną i oznakować.

3. Wymagania warunkujące zatrudnienie pracowników na budowie:
-posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy,
w przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanie uprawień specjalistycznych
do obsługi sprzętu lub wykonywania robót specjalistycznych, np. energetycznych,
spawalniczych,
-ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego ważnym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagrożeniami mogącymi wystąpić
w warunkach normalnych oraz w razie awarii,
-posiadanie aktualnych wyników badań lekarskich stwierdzających zdolność
do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeciwwskazań do jej wykonywania,
-posiadanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
odpowiednich do wykonywanej pracy,
-znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż., schematów
alarmowych, oraz miejsc, w których znajduje się podręczny sprzęt przeciwpożarowy
i ratunkowy,
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-w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać żadnych czynności pomocniczych
takich jak: usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie
drobnych napraw itp.

4. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:
-upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem
rusztowania),
-uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinny
posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu
rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemnione i posiadać
instalację piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku
stosowania balustrad.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie
z instrukcją producenta. Montaż i demontaż rusztowań może być przeprowadzony
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montażu i demontażu.
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Robotnicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną, kaski, rękawice.

5. BHP przy wykonywaniu robót ociepleniowych i tynkarskich:
-stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną
zaprawę klejową lub tynkarską należy niezwłocznie usuwać,
-należy unikać uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach,
-wszelkie otwory pozostawiane w czasie
być niezwłocznie zabezpieczone foliami,

wykonywania

robót

powinny

-wykonywanie robót tynkarskich z drabin przestawnych jest zabronione,
-pracownicy powinni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży i rękawic ochronnych.
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