REMONT PIECA – PODSTAWOWE WYMOGI BHP I PPOŻ DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

1. Legalność zatrudnienia pracowników kontrahenta:
•

umowy o pracę – każdy pracownik skierowany przez kontrahenta do pracy na terenie
cementowni ma podpisaną z pracodawcą umowę o pracę, i termin tej umowy nie skończy
się przed zakończeniem robót w cementowni,

•

badania lekarskie oraz badania wysokościowe – każdy pracownik skierowany przez
kontrahenta do pracy na terenie cementowni ma ważne badania okresowe łącznie z
badaniami wysokościowymi, i ważność tych badań nie skończy się przed zakończeniem
robót w cementowni,

•

ocena ryzyka zawodowego – każdy pracownik skierowany przez kontrahenta do pracy na
terenie cementowni ma opracowaną ocenę ryzyka zawodowego, został z nią zapoznany i
fakt zapoznania potwierdził własnoręcznym podpisem,

•

wszystkie ww. dokumenty kontrahent przedstawia w razie konieczności do wglądu
przedstawicielom cementowni lub uprawnionym organom,

•

zakaz zatrudniania na terenie cementowni w trakcie remontu osób niepełnoletnich,

•

kontrahent zobowiązany jest do zapoznania zatrudnianych przez siebie pracowników z
Informacją dla pracowników kontrahenta i odebrać od nich pisemne potwierdzenie
zapoznania się, dokumenty dostępne na: https://odrasa.com.pl/dokumenty/

2. Poruszanie się po zakładzie,
•

dozwolona prędkość – 15 km/h – na terenie cementowni działa monitoring, za znaczne
przekroczenie prędkości grozi kara w wysokości 500 PLN,

•

parkowanie pojazdów na terenach produkcyjnych cementowni możliwe jest tylko po
uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną z ramienia cementowni,

•

zakaz parkowania prywatnymi samochodami pracowników kontrahenta na terenie zakładu
(poza określonymi wyjątkami wynikającymi z potrzeb prowadzonych prac, po uzgodnieniu
z osobą odpowiedzialną z ramienia cementowni),

•

kategoryczny zakaz zastawiania wejść i wjazdów do hal produkcyjnych i warsztatów.

3. Dbanie o własny sprzęt (jakość, sprawność, bezawaryjność)
•

niepozostawianie własnego sprzętu bez dozoru,

•

niepozostawianie sprzętu i narzędzi na miejscach wyżej położonych (wiatr, możliwość
upadku z wysokości),

•

niepozostawianie pojazdów otwartych,

•

zabezpieczenie prac na wysokości.

4. Właściwe zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze, obuwie oraz środki ochrony
indywidualnej ŚOI – kamizelki z nadrukiem firmy, kaski, ochronniki słuchu jeżeli będą
konieczne, okulary ochronne, rękawice, właściwe obuwie (zakaz noszenia lekkiego obuwia typu
trampki). Za właściwy stan i termin przydatności do użytkowania ŚOI odpowiada kontrahent.

5. Defibrylator jest dostępny przed wejściem do centralnej sterowni. Jeżeli zajdzie konieczność
użycie defibrylatora kontrahent informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną z ramienia
cementowni.
6. Cały zakład jest wyposażony w gaśnice. Jeżeli zajdzie konieczność użycie gaśnicy kontrahent
informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną z ramienia cementowni.
7. Detektor wielogazowy do pomiaru atmosfery w przestrzeniach zamkniętych jest do dyspozycji
w pomieszczeniu centralnej sterowni.
8. Obsługa dźwigu budowlanego towarowo-osobowego jest możliwa tylko przez osoby z
uprawnieniami. Za obsługę windy przez osobę bez uprawnień grozi kara w wysokości 300 PLN.
9. Na terenie cementowni obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu oraz innych
substancji działających podobnie – w razie uzasadnionych podejrzeń, każda osoba
przebywająca na terenie cementowni może zostać poddana kontroli alkomatem. W razie
odmowy dobrowolnego poddania się kontroli alkomatem zostanie wezwana na teren zakładu
Policja, która podejmie właściwe działania.
10. Na terenie cementowni obowiązuje zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi. Zakaz
dotyczy również papierosów elektronicznych.
11. Covid 19 – Wszyscy pracownicy kontrahenta przekraczając bramy zakładu mają obowiązek
noszenia masek ochronnych, obowiązuje również nakaz noszenia masek jeśli nie można
zachować dystansu społecznego, pomiar temperatury na wejściu na teren cementowni
wykonuje pracownik ochrony – osoby, u których temperatura ciała przekracza 37,9°C nie
zostaną wpuszczone na teren cementowni, zalecana dezynfekcja rąk.
Wszystkie dokumenty BHP, Ppoż. i Ochrony środowiska dostępne są na stronie
cementowni: https://odrasa.com.pl/dokumenty/
Możliwa obecność na terenie cementowni inspektora z PIP w czasie remontu.
Kontakt do Specjalisty ds. BHP i Ppoż. cementowni: Wojciech Sołęga, kom. 603 550 811

