INSTRUKCJA BHP
bezpiecznego składowania szalunków
UWAGI OGÓLNE
1. Pracownicy winni się legitymować przeszkoleniem:
a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
b. w zakresie ochrony ppoż.,
c. przeszkoleniem hakowego przy wykorzystaniu dźwigu do załadunku i rozładunku szalunków.
2. Pracownicy winni mieć dobry stan zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy
dopuszczającym go do wykonywania określonych prac.
3. Ubrany w odzież roboczą, obuwie robocze z tzw. „noskami” oraz rękawice robocze (winna być ona dopasowana,
bez luźno zwisających elementów,
4. oraz być wyposażony w środki ochron osobistych (kask ochronny).
4. Pracownik winien wysłuchać poleceń przełożonego dotyczących bezpiecznego składowania szalunków.
5. Pracownik winien przygotować miejsce do składowania szalunków (wyplantować teren).
6. Teren składowania winien mieć urządzenia techniczne lub inne rozwiązania techniczne zapewniające
odprowadzenie wód opadowych.

UWAGA
Prace rozładunkowe, załadunkowe i składowanie szalunków w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może
być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną określoną poniżej;
w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.
Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy i składowanie szalunków bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub
w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:
a. 2 m – dla linii NN,
b. 5 m – dla linii WN do 15 kV,
c. 10 m –dla linii WN do 30 kV,
d. 15 m –dla linii WN powyżej 30 kV.
PRZY SKŁADOWANIU SZALUNKÓW NALEŻY:
1. Określić dla każdego rodzaju składowanego elementu szalunku miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość
składowania.
2. Elementy szalunku składować blat do blatu używając przekładek drewnianych.
3. Zapewnić stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich
wymiarów, masy, kształtu.
4. Zapewnić wiązanie między warstwami.
5. Zapewnić aby układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz
obrysu stosów.
6. Zachować odległość między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów, nie
mniej jednak niż 0.75m.
7. Zachować odległość 0,5m od zabudowań i ogrodzeń oraz 5.0m od stanowiska pracy.
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8. Po każdorazowym rozszafowaniu a przed składowaniem należy wszystkie elementy oczyścić z resztek betonu
i gwoździ oraz zabezpieczyć blaty płynem antyadhezyjnym.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1.
2.
3.
4.
5.

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.
Niedozwolone transportowanie szalunków nad pracownikami.
Niedozwolone jest układanie stosów na niestabilnym terenie.
Niedozwolone jest składowanie szalunków bezpośrednio na gruncie.
Niedozwolone jest składowanie szalunków po rozszafowaniu bez odkręcenia wszystkich śrub i kluczy.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu
przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu
i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.
W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY
- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU
- zabezpieczyć miejsce wypadku,
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.
UWAGA
1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę
i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od
wykonywania pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak
odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie
jest możliwe.

Zatwierdził

………….…………………………….
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