ZARZl\DZENIE NR 2412013
WOJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia wykazu aktualnie obowhlzuj~cych instrukcji bhp
i p.poz. w Urz~dzie Gminy Sochocin
Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) oraz § 41 ust. 1 rozpomtdzerua
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz 1650 z poin. zm.) zarzqdzam,
co nastypuje:

§ 1. 1 Dla zapewnienia w!aSciwego przestrzegania przeplsow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz post~powania w sytuacjach zagrozen na stanowiskach pracy nalety
stosowac si~ do aktualnie obowiqzujqcych instrukcji.
2. Wykaz aktualnie obowiqzujqcych instrukcji w Urz~dzie Gminy Sochocin:
1) Instrukcja przeciwpoiarowa dla budynk6w i pomieszczen administracyjno -biurowych .,
\. 2)
3)
j 4)

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno-biurowych,
Instrukcja przy pracy w Sekretariacie,
Instrukcja bhp dla pomieszczen archiwum i innych pomieszczen przeznaczonych do
skladowania material6w biurowych,

5)

Instrukcja bhp przy obsludze urzqdzenia kopiujqcego - kserokopiarka,

6)

Instrukcja mycia i dezynfekcji rqk,

7) lnstrukcja bhp na stanowisku pracy spmltaczki,

I

8) Instrukcja bhp dla pracownik6w biurowych przy obsrudze niszczarki zasady bhp ogolne,
9) lnstrukcja bhp przy obsrudze komputera i drukarki,
10) Instrukcja bhp obsrugi czajnika elektrycznego,

\/ 11) Instrukcja pierwszej pomocy - Ogolne zasady

post~powania,

12) lnstrukcja bhp przy obsludze gasnicy proszkowej,
13) Og61na instrukcja bhp i p.poi. dla pomieszczen biurowych,
I

14) Instrukcja

post~powania

na wypadek poiaru.

3. Instrukcje wymienione w § 1 ust.2 dotycZ<tce
if
I,
1) pkt I, II, 12, 13 i 14 w holu dolnym,
v \

2) pkt 2,8,9,10 w pomieszczeniach biurowych,

"

3) pkt 3 w sekretariacie,
v'

4) pkt 4 w archiwum zakladowym,
v

5) pkt 5 w pomieszczeniu ksero,
6) pkt 6 w lazienkach,
7) pkt 7 w pomieszczeniu spfZ<ttaczek.

nast~pujll.cych

punktow umieszcza

si~:

§ 2.

Zobowi~zuje si~

w obowi<tZuj~cym

pracownik6w do zapoznania
zakresie.

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza

si~

Kierownikowi

§ 4. Nadzor nad wykonaniem zarzqdzenia powierza

si~

si~

z ich

Wydzia~u

tresci~

oraz do stosowania

Kadr i Organizacji.

Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

mgr

An~ChOWSka

