Załącznik 13 Sprawdzenie harmonogramu dotyczącego środków socjalnych
Adres placu budowy :.............................................................................................................
Przeglad bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez: …...............................................
Data przeglądu : …..........................................................
Przegląd przeprowadzany jest przez osobe uprawnioną do przeglądu BHP w zakresie środków socjalnych.
Temat zdrowia i bezpieczeństwa
W
Jeśli nie,
Opis
Nazwisko
porządku proszę opisać rozwiązania
odpowiadaj
gdzie i jakie są problemu
ącego i
Środki socjalne – zaplecze socjalno – bytowe
TAK/NIE
problemy
data wpisu
Krótki okres wykonywania prac ?




pracy trwa najwyżej 3 dni,
wymiar pracy nie przekracza 6 osobodni
pracownicy rozpoczynaja i kończą pracę w
innym miejscu niż plac budowy
Pracownicy maja zagwarantowany podczas
pracy dostęp do :

toalety

jadalni

umywalki z bieżącą ciepła wodą

szatni z możliwościa przechowania ubran i
przedmiotów osobistych

możliwości suszenia odzieży roboczej , jeżeli
zmoknie podczas wykonywania pracy.
Jeżeli prace związane są z pyleniem lub dużym
zabrudzeniem , materiały wykorzystywane
podczas prac stwarzają zagrożenie dla zdrowia ,
prace niosą ze soba ryzyko kontaktu ze
szkodliwymi dla skóry substancjami i materiałami
lub istotne jest zapobieganie ich rozprzestrzenianiu
, pracownicy narażeni są na działanie wysokiej
temperatury lub duzy wysiłek fizyczny dostepne
muszą być również prysznice i szatnie, w których
zwykłe ubrania i odzież robocza przechowywane
są oddzielnie.
Dłuższy okres wykonywania prac

Prace na budowie trwają dłuższy czas ?
Pracownicy maja zagwarantowane zaplecze
socjalno bytowe na dłuzszy okres / kontenery
pracownicze /
W kontenerach znajduje się :

Toaleta

Umywalka z bieżącą ciepłą wodą

Prysznice z szatnią

Oddzielne pomieszcenie szatni i jadalnia

Dwie szafki dla jednego pracownika ?
(Funkcje kontenerów pracowniczych mogą również spełniać
pomieszczenia socjalne w istniejacym budynku udostepnione
pracownikom tj. toalety, stołówka,łazienka,szatnia itp. Musza
one mieć przynajmniej taki sam standard jak zwykłe kontenery
pracownicze)

Czy jest :

1 umywalka na 5 osób

1 prysznic na 10 osób

1 toaleta na 15 osób?
Odległość od najbliższej toalety wynosi najwyżej
200 m lub jest możliwe dotarcie do niej w ciągu 5
minut ?
Znane są wymogi dotyczace wyposażenia
kontenerów pracowniczych ?
(Zwróć uwagę na informacje zawarte w
Duńskim serwisie środowiska pracy Executive zam. 775 17.
września 1992)

Wymagania przy pracach kanalizacyjnych ,
azbest,asfalt,ołów epoksydy itp.

Odbywa się praca z azbestem , ołowiem, asfaltem,
lub wykonywane są prace kanalizacyjne ?
(Dla prac w przypadku , których pracownicy narażeni są na
kontakt z substancjami i materiałami chemicznymi itp. , które
mogą być szkodliwe dla zdrowia obowiazują szczególne
przepisy organizacyjne dotyczące np. pomieszczen
łazienkowych i sztni.)

Wykonywane są prace z wykorzystaniem
stacjonarnych pil tarczowych , stołów
warsztatowych itp.w jednym miejscu przez dłuższy
czas ?
(Prace takie muszą odbywać się w budynku , kontenerze ,
namiocie lub w miejscu osłoniętym przynajmniej dachem.
Więcej informacji można uzyskać w Duńskim serwisie
środowiska pracy call center Tel. 70121288)
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