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 1.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 12 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126.

 1.1. Zakres robót – budowa hali magazynowej:
- wykonanie fundamentów i ściany oporowej
- realizacja konstrukcji stalowej ścian
- wykonanie konstrukcji stalowej dachu
- obłożenie ścian oraz dachu blacha trapezowa
- osadzenie bram wjazdowych
- wykonczenie wnętrz
- zagospodarowanie terenu działki

 1.2. Nie występuja elementy zagospodarowania działki, które moga stworzyć zagrożenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

 1.3. Zagrożenia występujace podczas realizacji:
- praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi
- praca z urzadzeniami mechanicznymi typu piła, betoniarka itp.
- praca na wysokości
- prace wyładunkowe materiału i sprzętu
- praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej

 1.4. Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni być zapoznani z
zasadami pracy na budowie, winni być przeszkoleni BHP oraz zapoznać się z
bezpośrednim zagrożeniem wynikajacym z realizacji przedmiotowej inwestycji.

 1.5. Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni być zapoznani z
zasadami pracy na budowie, winni być przeszkoleni BHP oraz zapoznać się z
bezpośrednim zagrożeniem wynikajacym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez
względu czy takie szkolenie przeprowadzane było wcześniej przed przystapieniem do
danej inwestycji.
Instrukcje z jakimi należy się zapoznać: 
 a) na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru np. IP 1.01/10
 b) przeciwpożarowa dla zaplecza budowy – np. IPB 1.01/11
 c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach np. IPP 10.02/34
 d) wykonania prac szczególnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:

- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i
substancji używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
właściwościami żracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych środków transportu,
- praca na wysokości,

e) sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia
mediów w zakresie elektrycznym, wodociagów.

 1.6. Praca na wysokościach winna odbywać się z zachowaniem ostrożności, przy pomocy
pasów asekuracyjnych i lin. Każdy pracownik winien być wyposażony w kask, każdy
z pracowników powinien mieć zaświadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o
przydatności do pracy na wysokości.

Opracował:

Szamotuły, kwiecien 2014 r.
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