ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІЄЮ
БУДОВИ

Краї перекриття
захищені
захисними
балюстрадами

Сходи у якості
проходів з
нахилом понад
15 відсотків

Знаки безпеки,
обов’язкові для
всіх, хто працює
на будові

Перевірте умови праці
Перевірте умови праці
Якщо на будь-яке
запитання ви дасте
відповідь „НІ”,
подумайте
та вчиніть необхідні дії,
щоб ваше
робоче місце було
безпечним

Чи одягнені ви у спецодяг та закрите взуття з антиковзкою підошвою,

вкладкою для захисту від проколювання та підноском?
Чи отримали ви захисні засоби відповідні виконуваним обов’язкам (каску,

захисні рукавиці, захисні окуляри)?
Чи ознайомлені ви із загрозами, які виникають на будові, та способами їх

усунення?
Чи ваше робоче місце на висоті оснащене захисними балюстрадами або

іншими захисними пристроями від падіння з висоти?
Чи проходи та доступи до робочих місць на висоті захищені захисними ба-

люстрадами?
Чи проходи та доступи до робочих місць створені таким чином, що вони

захищають працівника від загроз?

Спецодяг та захисний одяг
На території будови може перебувати працівник, одягнений в спецодяг (зокрема, у штани з довгими ногавицями), пристосований до сезону року, робочі рукавиці
та закрите взуття з антиковзкою підошвою, вкладкою
для захисту від проколювання та підноском, який захищає пальці.
Він повинен бути також оснащений:
 захисною каскою з дійсним терміном придатності, визначеним виробником,
 захисним жилетом,
 захисними окулярами.
Перед початком роботи на будові працівник повинен
ознайомитись з правилами будови, із загрозами, які виникають на будові та принципами усунення цих загроз,
правилами безпечного переміщення на будові. Він повинен також пройти посадовий інструктаж та ознайомитись з інструкцією з безпечного виконання робіт та
з інструкціями з безпечного обслуговування пристроїв, які використовуються для роботи, на мові, зрозумілій працівнику.

Загальні правила безпеки на будові
 Необхідно дотримуватись правил безпеки, викладених у правилах будови, плані BIOZ та інструкціях
з безпечного виконання робіт, а також дотримуватись вимог знаків безпеки, які знаходяться на інформаційних таблицях та в місцях виконання будівельних робіт.
 На будові потрібно рухатись шляхами, визначеними для пішоходів.
 Переміщуючись дорогами, призначеними для
транспортних засобів, потрібно бути особливо обережними. Не можна підходити до транспортних засобів, які рухаються, особливо заднім ходом.
 Біля важкої будівельної техніки, яка працює, повинна бути визначена небезпечна зона.
 Можна наблизитись до працюючого обладнання
тільки тоді, коли існує впевненість, що оператор
поінформований про це.
 Небезпечні зони, визначені при роботах на висоті,
повинні мати ширину не менше ніж 6 м.
 Можна увійти у небезпечну зону тільки тоді, коли
це абсолютно необхідно, заздалегідь інформуючи
про це осіб, що працюють на висоті.
 При транспортуванні вантажу краном необхідно

залишити територію, над якою переміщується вантаж.
 Проходи, проїзди та робочі місця, розташовані
в небезпечній зоні, повинні бути захищені захисними дахами. Вони повинні бути герметичними та
стійкими до пробивання предметами, які падають
з висоти.
 Проходи з нахилом більше 15% повинні бути обладнані планками, прикріпленими поперечно, з інтервалом не менше 0,4 м, або сходами, шириною не
менше 0,75 м.
 Рампи, по яких відбувається ручне перенесення
вантажів та переміщення тачками, не повинні знижуватися більше ніж на 10%.

Роботи на висоті
 Особи, які знаходяться на висоті, принаймні, 1 м
від рівня підлоги або землі, повинні бути захищені
від падіння з висоти захисними балюстрадами, що
складаються з захисного поручня, розміщеного на
висоті 1,1 м, бордюру, висотою 0,15 м, і проміжного поручня або іншого заповнення простору між
цими елементами.
 Всі краї відкритих поверхонь (незабудовані перекриття, балконні плити), на яких перебувають люди,
повинні бути захищені захисними балюстрадами.
 Технологічні отвори в перекриттях повинні бути
захищені від падіння осіб з висоти захисною балюстрадою, сіткою безпеки або щільно прикриті
відповідним міцним матеріалом, захищеним від неконтрольованого переміщення, та позначені знаками безпеки, що повідомляють про загрозу.
 Отвори в стінах (вікна, шахти), нижній край яких
нижче 1,1 м, повинні бути захищені захисною балюстрадою.
 Сходові марші, а також інші, розташовані на висоті,
проходи та доступи до робочих місць, потрібно обладнати захисною балюстрадою.

Забороняється!




Перебувати під транспортованим вантажем.
Перебувати на поверхнях, незахищених від
падіння з висоти.
Знаходитись в небезпечних зонах, не усуваючи загрозу.
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