INSTRUKCJA BHP
w magazynie
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Do pracy w magazynie może przystąpić osoba:
Posiadająca przeszkolenie (wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy) bhp, w zakresie ochrony ppoż.,
Dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy,
Ukończone 18 lat.
Zezwolenie bezpośredniego zwierzchnika.
Wypoczęta, trzeźwa i właściwie ubrana (ubranie, buty i rękawice robocze; rękawice ochronne; fartuch; okulary
i inne ochrony osobiste według aktualnych potrzeb).

Drogi komunikacyjne, służące do transportu ładunków, powinny mieć:
1. Nawierzchnię twardą i gładką,
2. Do transportu wózkami jezdniowymi powinna ona wynosić przy:
• ruchu jednokierunkowym o 60 cm więcej od szerokości naładowanego wózka,
• ruchu dwukierunkowym drogi muszą być o 90 cm szersze od łącznej szerokości dwóch mijających się
naładowanych wózków,
3. Do transportu ręcznego muszą mieć szerokość co najmniej 120 cm,
4. Odpowiednie oznakowanie.
Pracownik magazynu powinien:
1. Utrzymywać porządek w magazynie.
2. Regały należy oznakować, podając (nośność regału i nośność półek.
3. Materiały przechowywać na regałach, w pojemnikach lub na paletach, zgodnie z zapisami instrukcji producenta
wyrobów lub produktów.
4. Masa składowanych materiałów nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń magazynowych.
5. Masa składowanych materiałów wraz z masą ich opakowań nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia
podłóg i stropów magazynowych.
6. Materiały układać na regałach tak, aby ich części nie wystawały poza konstrukcję regału.
- przedmioty i materiały składować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu, uszkodzeniu i nie stwarzały żadnych
zagrożeń (zachować prawidłową wysokość stosu, w dolnej warstwie stosu należy układać jednostki najcięższe, itp.)
- przestrzegać określonych zasad przyjmowania, składowania, przechowywania i wydawania materiałów (przedmiotów).
- korzystać z ochron osobistych, jeżeli zachodzi taka potrzeba (np.: przy przyjmowaniu, układaniu, zdejmowaniu naczyń,
pojemników z materiałami żrącymi, łatwo palnymi itp.).
- przy składowaniu przedmiotów o ostrych krawędziach, przyjąć zasadę układania ich na regałach częścią chwytową na
zewnątrz,
- przedmioty układać i składować w taki sposób, aby nie były pomieszane (gatunkami, datą produkcji itp.),
- przedmioty składować tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wysokości piętrzenia lub dopuszczalnego obciążenia
regałów i stropów,
- przy układaniu lub zdejmowaniu przedmiotów na wysokich regałach korzystać z drabiny (nieuszkodzonej) lub schodków
(sprawnych),
- przy składowaniu dużej ilości drobnych przedmiotów, używać pojemników gwarantujących bezpieczeństwo.
W magazynach nie wolno:
- używać otwartego ognia i palić tytoniu,
- stosować niebezpiecznych metod pracy, stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia,
- korzystać z uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz grzejnych,
- dokonywać napraw, przeróbek i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione,
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- zastawiać wyjścia, drzwi, tablice rozdzielcze, wyłączniki elektryczne i gazowe, sprzęt przeciwpożarowy,
- obsługiwać urządzenia transportowo-dźwigowe bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień,
- wykonywać czynności magazyniera bez ochron osobistych (tam, gdzie jest obowiązek ich używania) oraz pod
zawieszonym ciężarem,
- używać urządzeń o napędzie elektrycznym bez przeszkolenia, uprawnień, a także bez zezwolenia bezpośredniego
przełożonego,
- przekraczać dozwolonego obciążenia półek, regałów, stropów,
- przenosić ręcznie materiały niezgodnie z obowiązującymi normami ręcznego dźwigania i przenoszenia,
- zanieczyszczać pomieszczenia, tarasować drogi komunikacyjne,
- dopuszczać do pracy w magazynie osoby nieuprawnione,
- spożywać w czasie pracy napoje alkoholowe, wykonywać pracę będąc po użyciu alkoholu.
Uwaga:
Podczas pracy w magazynie pracownik bezwzględnie musi przestrzegać przyjętej procedury dokumentacyjnej
Po zakończeniu pracy pracownik powinien:
- uporządkować swoje stanowisko pracy,
- wyłączyć spod napięcia wszystkie urządzenia, które były doraźnie używane. Odstawić je na miejsce przeznaczone do ich
przechowywania, po uprzednim upewnieniu się czy nie stworzą zagrożenia pożarowego,
- zabezpieczyć magazyn przed wejściem do niego osób postronnych, włączyć odpowiednie systemy alarmowe.
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,
równocześnie:
- zaalarmować straż pożarną,
- powiadomić przełożonych o pożarze,
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją
ratowniczo-gaśniczą.
W przypadku zaistnienia wypadku:
- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
- powiadomić przełożonych.
W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od
wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej
pracy, gdy niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe).
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