ZAŁĄCZNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM i BHP
Zatwierdził: Wojciech Sołęga

I.TB.3-Z1_Informator o występujących zagrożeniach i
sposobach zachowania się na terenie cementowni dla
pracowników firm zewnętrznych

Data wydania:
Data aktualizacji:

28.10.2004
08.05.2018

Wydanie: 01
Wydanie: 06

Poruszanie się po terenie zakładu, wydziału.

I.


















II.

Każdy pracownik firmy zewnętrznej (kontrahenta) ma posiadać i
obowiązkowo stosować: ubranie i obuwie robocze, kask, okulary
ochronne, kamizelkę odblaskową oraz w razie potrzeby używać
indywidualne środki ochrony przed hałasem, zapyleniem oraz przed
upadkiem z wysokości.
Do wyznaczonych miejsc pracy udawaj się najbliższą ogólnodostępną
drogą zakładową.
Udając się na teren zakładu górniczego przechodź przez ul.
Budowlanych wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
Schodząc po schodach prowadzących na poziom zerowy zakładu
górniczego zachowaj szczególną ostrożność (schody mogą być śliskie w
okresie zimowym z powodu oblodzenia).
Wychodząc z zakładu górniczego schodami od strony ul. Budowlanych
zachowaj szczególną ostrożność – wychodzisz bezpośrednio na drogę
rowerową i chodnik.
W zakładzie górniczym nie wchodź w obszar pracy sprzętu ciężkiego:
koparek, spychozrywarek, ładowarki, kruszarek.
Zwracaj uwagę i stosuj się do znaków ostrzegawczo-informacyjnych oraz
sygnalizacji wizualno-dźwiękowej.
Przed przejściem przez tory kolejowe bocznicy zakładowej, upewnij się
czy nie nadjeżdża pociąg.
Jeżeli na przejściu przez tory kolejowe stoi skład, nie przechodź po
zderzakach wagonów lub pod wagonami, stojący skład obejdź w
bezpiecznej odległości – około 2 m od lokomotywy lub ostatniego
wagonu, po upewnieniu się, że nie ma żadnych sygnałów wskazujących
na ruch składu.
Poruszając się po drogach i placach zakładowych zwracaj uwagę na
będące w ruchu wózki widłowe i pojazdy samochodowe.
Nie przechodź, nie stój, nie pracuj po wiszącymi ciężarami.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów,
których wyjścia prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe, place
manewrowe itp.
Nie chodź bez celu po terenie zakładu i nie przeszkadzaj innym.
Organizacja miejsca pracy.



Teren pracy twojej firmy powinien być wydzielony i oznakowany w
wymagane tablice informacyjne i ostrzegawcze.
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Nie przystępuj do pracy bez uprzedniego zapoznania się z terenem prac.
Przed rozpoczęciem pracy dokładnie wysłuchaj wskazówek odnośnie
rodzaju pracy i sposobu jej bezpiecznego wykonania. Jeżeli nie do
końca rozumiesz postawione ci zadanie, poproś przełożonego o
dodatkowe wyjaśnienia. Sprawdź stan urządzeń i narzędzi.
 Wykonuj tylko zleconą Tobie pracę i bez zezwolenia przełożonego nie
przekazuj jej innym.
 Bezwzględnie zakazuje się samowolnego manipulowania przy
urządzeniach produkcyjnych.
 Po wykonaniu zadania pozostaw miejsce pracy w czystości i porządku.
Obsługa urządzeń mechanicznych.

III.









Nie uruchamiaj urządzeń mechanicznych i maszyn, których obsługa nie
wchodzi w zakres Twoich obowiązków.
Wykonuj pracę tylko na sprawnych maszynach i urządzeniach.
Wszystkie wirujące części maszyn powinny być zabezpieczone
prawidłowymi osłonami
Nie zdejmuj i nie zakładaj osłon w czasie ruchu urządzenia.
Nie dokonuj żadnych prac i napraw po linii elektrycznej – wszelkie tego
typu usterki zgłoś przełożonemu, ponieważ prace te może wykonywać
tylko osoba uprawniona.
Przy pracach remontowych korzystaj z przenośnych lamp elektrycznych
o bezpiecznym napięciu 24V.
Prace porządkowe w bezpośredniej bliskości części ruchomych, wykonuj
tylko podczas postoju urządzenia.

IV.
BHP przy pracach na wysokości, wewnątrz zbiorników i urządzeń,
kanałów i studzienek.







Rusztowania, na których pracujesz mają mieć trwałe pomosty, bariery,
piony komunikacyjne oraz muszą być odebrane przez nadzór twojej
firmy.
Pracując na wysokości /rusztowania, pomosty, dachy/ należy wygrodzić
teren na dole w promieniu, co najmniej 6 m i umieścić tablice
ostrzegawcze typu: „Uwaga praca na wysokości”.
W razie potrzeby stosuj szelki bezpieczeństwa wraz z linką, przy pomocy
której przypnij się do trwałej części budynku lub konstrukcji.
Praca w zbiornikach i wnętrzach urządzeń, kanałach i studzienkach
może się odbywać tylko na pisemne pozwolenie.
Warunki uciążliwe.

V.


Pracując w pobliżu będących w ruchu urządzeń typu: młyn surowca,
młyn węgla, młyny cementu jesteś narażony na hałas o znacznym
natężeniu. Jeśli nie ma możliwości zatrzymania pracy tych urządzeń
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musisz obowiązkowo stosować ochronniki słuchu w postaci nauszników
przeciwhałasowych.
 W razie wystąpienia znacznego zapylenia stosuj półmaski i np. pracę
rotacyjną. Zagrożenie zapyleniem może wystąpić w halach młynów
cementu, w pobliżu przesypów ciągów transportowych materiałów
pylistych /klinkier, wysuszony żużel/.
VI.
Zagadnienia Ppoż.







Zagrożenie wybuchem i pożarem może wystąpić w obiektach: działu
węgla /proces mielenia i suszenia miału węglowego/, magazynu paliw,
magazynie odpadów, wydziałowych magazynkach smarów i olejów.
Pamiętaj! – wejście do tych obiektów z otwartym ogniem jest zabronione
a prowadzenie prac spawalniczych może się odbywać wyłącznie po
uzyskaniu zezwolenia pisemnego.
W razie zauważenia zarzewia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami
zaalarmuj współpracowników i osoby nadzoru.
Jeśli potrafisz i ocenisz, że będzie to dla Ciebie i Twoich
współpracowników bezpieczne, spróbujcie gasić pożar dostępnymi
środkami /gaśnice, hydranty/.
Jeżeli zasięg pożaru przekracza możliwości gaszenia przez
pracowników, należy zawiadomić straż pożarną – tel. stacjonarny: 998,
komórkowy: 112, podając:
 gdzie się pali – adres, nazwa obiektu,
 co się pali – pomieszczenie, dach itp.,
 czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
 zaczekaj na reakcję operatora i jego ewentualne wskazówki lub
polecenia.

VII. Zagadnienia dot. ruchu pojazdów samochodowych na terenie
Cementowni ODRA
Na terenie Cementowni ODRA obowiązują określone zasady ruchu pojazdów
samochodowych zawarte w I.TB.3-Z2_Regulamin ruchu pojazdów
samochodowych na terenie Cementowni ODRA.

Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe powstałe podczas
pracy na terenie Cementowni „Odra” S.A. należy niezwłocznie
zgłosić dozorowi swojej firmy oraz Specjaliście ds. BHP i Ppoż.
– tel. kom. 603550811 lub tel. wew. 162.
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