Załącznik 12 Sprawdzenie harmonogramu dotyczącego środków ochrony osobistej
Adres placu budowy : …...................................................................................................
Przegląd bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez: …..............................................
Data przeglądu : …..................................................
Przegląd przeprowadza osoba uprawniona do przeglądu BHP w zakresie środkiów ochrony osobistej.
Temat zdrowia i bezpieczeństwa
W
Jeśli nie,
Opis
Nazwisko
porządku proszę opisać rozwiązania
odpowiedzi
gdzie i jakie są problemu
alnego i
Środki ochrony osobistej
TAK/NIE
problemy
data wpisu
Środki ochrony osobistej obejmują

Hełm

Ochronniki słuchu i zatyczki

Okulery

Maska

Pasy i liny bezpieczeństwa

Rękawice

Odzieży ochronna

Obuwie ochronne
Zasady, itp.
Do obowiązków pracodawcy należy :

zapewnienie pracownikom odpowiednich
środków ochrony osobistej, ich czyszczenie
oraz konserwacja.

poinstruowanie pracowników w zakresie
korzystania z wyposażenia i nakazanie
stosowania.

sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem i
stosowaniem środków ochrony osobistej oraz
przedstawienie konsekwencji w razie
nieprzestrzegania instrukcji.
Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
uważane za rozwiązane , gdy stosowany jest
sprzęt ochrony osobistej?
Wszystkie srodki ochrony osobistej posiadają
oznakowanie CE . Dostwaca ma obowiązek
dołaczyc do środka ochrony osobistej instrukcji
obsługi . Instrukcja ta musi być sporządzona w
języku duńskim oraz innym zrozumiałym .
(Instrukcja ma zawierac infoemacje o ; sposobie korzystania z
wyposażenia ,przechowywaniu , uzyciu , czyszczeniu ,
konserwacji , naprawach i dezynfekcji, akcesoriach do uzycia
,ograniczeniach uzytkowania , dzacie upływu przydatności do
uzycia, znaczeniu ewentualnego oznakowania.)

W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie urazami
głowy zawsze nosi się kas ochronny ?
Pracownicy posiadają i używają ochraniaczy
słuchu , gdy hałas jest ponad 85 dB (A)?
Używa się środków ochrony dróg oddechowych,
gdy jest to konieczne (np. w miejscach zapylonych
przy pracy ze szlifierką kątową), i ocenia się jaki
srodków należy użyć w zalezności od rodzaju
zanieczyszczeń (np. pyły, aerozole, opary itp.)
Pasy i liny bezpieczeństwa są uzywane w
przypadku, gdy istnieje ryzyko upadku np. z
wysokości , są odpowiednia, zamocowane i
używane zgodnie z instrukcjami dostawcy?
( Zazwyczaj bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez

balustrady , barierki , poręcze , osłony itp. W przypadku , gdy
nie jest możliwe zastosowanie tych zabezpieczeń można
stosować pasy lub liny bezpieczeństwa , jednakże maksymalnie
przez okres 4 godzin.)

Odzież ochronna jest stosowana , wszędzie tam
gdzie jest to konieczne i wymagane np.

dla ochrony przed chemikaliami, takich jak
azbest itp.

dla ochrony przy pracach na obszarach ruchu
drogowego stosuje się odzież ostrzegawczą?
Używać się rękawic ochronnych przy pracach ze
szkodliwymi substancjami np. kwasy , zasady,
rozpuszczalniki, chromiany , produkty
epoksydowe, środki konserwujące ?
Ocenia się, czy rękawice nadają się do ochrony
przed określonymi substancjami szkodliwymi dla
zdrowia ?
Obuwia ochronnego używa się , jeżeli istnieje
ryzyko zakleszczenia stóp lub uderzenia przez
spadające z wysokości przedmioty , nadepnięcia
na ostre przedmioty np. gwoździe i odłamki szkła ?
(W sektorze budowlanym zazwyczaj konieczne jest
zastosowanie obuwia zarówno ze stalowym podnoskiem , jak i
podeszwą ochronna. )
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