INSTRUKCJA PRZECIWPOZAROWA
DLA BUDYNKOW I POMIESZCZEN
ADMINISTRACY JNO - BIUROWYCH
W celu zapobiegania powstawania pozar6w w budynkach i pomieszczeniach administracyjno
- biurowych, zobowiqzuje siy pracownik6w zakladu do przestrzegania nizej wymienionych
zasad przeciwpozarowych:
1.
Zabrania siy UZywania otwartego ognia (maszynek, swiec itp. ) w pomieszczeniach,
gdzie skladowane s~ materialy paine: papier, tektura, odziez itp.
2.
Zabrania siy instalowania przenosnych piec6w, (koksownikow, elektrycznych i innych)
bez zgody ochrony p. poZarowej.
3.
Zabranie siy uZ)'wania do rozpalania w piecach plynow latwopaInych (benzyna,
spirytus).
4.
Zabrania siy skladowania na grzejnikach centralnego ogrzewania i piecach materialow
polnych i innych. Ur~dzenia i sprzyt, jak: szafy, krzesla, wieszaki itp. winny bye ustawione
co najrnniej 50 cm od ur~eii grzejnych.
5.
Zebrania siy owijanie Zarowek elektrycznych papierem.
6.
Zabrania siy wymiany bezpiecznikow i naprawy ur~dzeii elektrycznych przez osoby
nieupowamione, czynnosci te winien wykonywae elektryk zakladowy.
7.
Oswietlenie elektryczne, maszyny i inne ur~dzenia zasilane z sieci elektrycznej, winny
bye wyl~czone po zakoiiczeniu pracy.
8.
Zabrania siy zastawiania drzwi wejsciowych i korytarzy, meblami i innymi
przedmiotami.
9.
Zabrania siy magazynowania w piwnicach i na strychach materialow palnych.
10. Zabrania si y zastawiania sprzytu p. poZarowego i uZ)'wania go do celow nie zwi¥anych
z gaszeniem poZaru.
11. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych winna bye zachowana czystose. Nie
opalki papierosow wrzucae wyl~cznie do popielniczek.
12. Przy kazdym aparacie telefonicznym winna bye umieszczona wywieszka z Nr telefonu
straZy pOZarnej, pogotowia ratunkowego i policji.
13. W wypadku powstania poZaru naIezy bezzwlocznie zaalarmowae straz pozam~
i przyst~pie do gaszenia poZaru przy pomocy podrycznego sprzytu p. poZarowego.
14.
W pomieszczeniach nie wolno otwierae okien, by nie stwarzae przeci~g6w
uniemozliwiaj~cych rozprzestrzenienie siy poZaru.
15. Kazdy pracownik zakladu zobowi~y jest brae udzial w akcji likwidacji poZaru
i eWakuacji
mienia zakladowego jak rowniez wykonywae bezwzglydnie polecenia
kieruj~cego akcji gaszenia poZaru ..
16. Kazdy pracownik zakladu zobowi~y jest przejse przeszkolenie p. pozarowe i znae
zasady poslugiwania siy sprzytem p. pOZarowym oraz postypowania na wypadek powstania
poZaru.
17. W wypadku stwierdzenia zagrozenia pOZarowego :zobowi¥uje siy kazdego pracownika
d zglaszania powyzszego Kierownikowi Zakladu lub odpowiednim sluZb~.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPIS6w NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
PRZECIWPOZAROWEJ POCI1\GA ZA SOB1\ KONSEKWENCJE
ADMINISTRACYJNE I KARNE.

INSTRUKCJA BHP
PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
Uwagi ogolne
Do pracy administracyjoo-biurowej mog'l bye zanudnione osoby, kt6re posiadaj'l :
wymagane kwalifikacje na wyznaczonym stanowisku,
wlaSciwy stan zdrowia bez przeciwwskazan do wykooywania zawodll, potwierdzooy stosownym
zaSwiadczeoiem lekarskim,
przeszkolenie na stanowisku pracy ze szczeg6l0wym zapozoaniem z iosnukcjami obslugi maszyn i
UfZ'ldzen biurowych.
Do pracy oaleZy przysuwie w stanie trzeiwosci , zachowuj'lc schludny i estetyczny wygl'ld.
8ezpieczoe wanmki pracy w biurze ~ zapewnione , gdy biuro posiada :
dostatecznie d1.lZ4 powierzchni~ ( min. 4 m21 prac.),
wlaSciwe oswietlenie , kt6re go nat~zenie jest zgodne z PN (w zalemoSci od charakteru pracy min. 300 Ix),
dostatecZllll weotylacj~ pomieszczenia natural.n4lub mechanicZID} ,
wystarczaj'lce ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym (min.. + 18°C ),
dost~poe , schludne i czyste pomieszczenia i UfZ'ldzenia higieniczno-saoitarne,
dobry stan techniczny mebli i UTZ'ldzeo biurowych.

Przed

rozpoc~iem

Podstawowe czynnosci przed rozpocz-:ciem pracy
pracy pracownik powinien:

zapoznae si~ ze stanowiskiem pracy, sprz~tem rniejscem umieszczenia apteczki pierwszej pomocy
oraz z rozmieszczeniem iooych pomieszczen i UfZ'ldzen higieniczno-saoitarnych oraz dr6g
kornuoikacyjoycb
sprawdzie stan techniczny rnebli, sprz~tu, UTZ'ldzen, oswietlenia (powinno bye skierowaoe na wprost lub z
lewej strony - z prawej dla lewor~znych.,
zapoznae si~ z iostrukcj'l przeciwpoZarow'l oraz post~powania w czasie zaistnienia pozaru i poznae
kierunki tras ewakuacyjnych.,
zaznajornie si~ z insnukcjami obslugi sprz~tu biurowego i wyposaZenia b¢<lcego w dyspozycji np.
komputer, kserokopiarka , itp.
dopasowae odpowiedni'l wysokoSC krzesla (ergooornicznie).

CzynnoSci w czasie pracy:
W czasie wykonywaoia pracy pracownik powinien :
utrzymywac lad i porzlldek na stanowisku pracy ,
przy kooiecznoSci si~gania wysoko (np. po akta) korzystae zawsze z odpo\\"iednio ustawiooej drabinki ,
przestrzegae istniej'lcych zakaz6w palenia tytoniu i utywania otwartego ognia w rniejscach
niedozwolonych ,
zachowac szczeg6ln'l ostromosc przy korzystaniu z UTZ'ldzen elektrycznycb b¢'lcych oa wyposazeniu
biura (op. czajnika elektrycznego itp.) ,
przy obsludze sprz~tu i UfZ'ldzen biurowych post~powac zgodnie z obowi4ZUj'lcymi iostrukcjami,
oie tarasowae przejse i tras ewakuacyjoych ,
dbac 0 estetyczny wygl'ld i higieo~ osobiSl'l ,
kaZdy zaistnialy wypadek przy pracy zglaszae przelozonemll, w razie zaistnienia wypadku przy pracy ,
pozostawic stanowisko robocze w takim stanie w jakim nast'lPil wypadek ( jezeli oie powoduje zagrozenia
dla poszkodowanego lub iooych os6b), do czasu przybycia zespolu powypadkowego.

CzynooSci zabronione:
Pracownikowi zabrania si~ :
uZywania niespra\\"nych b'ldi uszkodzooych UTZ'ldzeIi elektrycznych., instalacji elektryczoej, op. 0
miszczonej izoJacji na przewodach, stluczonej \Vtyczki lub gniazdka, wyrwanego gniazdka,
prowizorycmie poJ'lczooych przewod6w, ilp.
samodzieluego naprawiania uszkodzonego sprz~ UTZ'ldzen elektrycznych lub instalacji,
wchodzenia na krzesla , stoly parapety w celu si~gni~ia wyzej,
wrzucania niedopalk6w papierosOw do kosz6w na srnieci.

Czynnosci po zakoriczeniu pracy
Pracownik po zakonczeniu pracy powinien :
uporzlldkowac i sPrzlllD'lC stanowisko pracy , jednoczeSnie przygotowac do pracy w dniu
zamkn'lc otwarte okna , wyl'lczyc urzlldzenia elektryczne i oSwietleoie

nast~pnym,

Uwagi koncowe
W razie w'ltpliwosci co do zachowania wanmk6w bezpieczeOstwa pracy przy wykonywaruu poleconych
czynnoSci , pracownik rna prawo przerwac prace i zwr6cic si~ do przelozonego 0 udzieleoie wyjasoieo..

INSTRUKCJA BHP
PRZY PRACY W SEKRETARIACIE
UWAGIOGOLNE
pracodaw~, w tym praktykant i
S\alysta, ulytkuj~ w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez polowC; dobowego wymiaru czasu pracy), kt6ry spclnia nastc;puj'ICe warunki:
- rna wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,
- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach okreslonych w K.P. oraz w Rozpor2'ldzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
- rna stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
- przeszedl odpowiedni instrukta:t zawodowy, zapoznal sit; z instrukcj,! obsrugi i odbyl przeszkolenie bhp w zakresie okreslonym w Rozpor2'ldzeniu
MPiPS w sprawie szczeg6l0wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
Do pracy naJely przystc;powae w stanie trzezwosci, zachowuj,!c schludny i estetyczny wygl"d, przy pracy z monitorem jesli lekarz zaleeil, nalely ulywae
okulary koryguj,!ce wzrok.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym mole bye dopuszczony pracownik (kalda osoba zatrudnion'! przez

PODST AWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZF;CIEM PRACY
- zaplanowae kolejnose wykonywania poszczeg61nych czynnosci, przygotowae potrzebne dokumenty i prograrny,
- sprawdzie stan techniczny ur2'ldzen i oswietlenia stanowiska, a w szczeg61nosci stan instalacji elektrycznej,
- sprawdzie stan czytelnosci kJawiatury (powierzchnia kJawiatury powinna bye matowa, a znaki na klawiaturze powinny bye kontrastowe i czytelne),
- dostosowae biurko, krzeslo, podn6rek do wymiar6w swego ciala, ustawie odpowiednio uchwyt na dokument,
- przygotowae stanowisko robocze przez podl,!czenie do sieei zasilaj,!cej,
- ustawie ekran monitora wzglt;dem ir6de! swiatla tak, aby ograniczyc olSnienie i odbicia swiat/a,
- wyregulowae jasnose i kontrast monitora (ewentualnie zastosowae filtr lub ekran ochronny),
- zauwawne usterki i uchybienia zglosie natychmiast przelolonemu,

ZASADNICZE CZYNNOSCI PODCZAS PRACY
- podczas wykonywania pracy zwracae uwagt; tylko na wykonywane czynnosci,
- zachowywae prawidlow'! pozycjt; ciala przy wykonywaniu pracy,
- zapewnie przed kJawialur'l wystarczaj'lC'! przestrzen dla podparcia rljk i dloni.

CZYNNOSCI ZABRONIONE
- spolywanie posilk6w podczas pracy,
- sarnowolne naprawianie ufZ'ldzen, sprzt;tu i wyposarenia zasilanego energi,! elektryczn,! a takle wymiana przewod6w zasilaj,!cych i przewod6w Iinii
telefonicznej,
- czyszczenie ur2'ldzen wilgotnymi szmatkarni bez odl'ICzenia sprzt;tu od zasilania,
- instalowanie ur2'ldzen:
- w miejscach naratonych na dzialanie opad6w atrnosferycznych i wilgoci,
- w pobliru ufZ'ldzen grzewczych i klimatyzacyjnych,
- w miejscach naratonych na bezposrednie dzialanie promieni sloneeznych,
- blokowanie przewod6w wentylacyjnych urz,!dzen,
- stawianie na ur2'ldzeniach cit;ilich przedmiot6w i rozlewanic plyn6w,
- palenie tyloniu w pomieszczeniach pracy z komputerem,
- przeehowywanie na stanowisku przedmiot6w posiadaj,!cych pole magnetyczne,
- czyszczenie ekranu srodkami nie przeznaczonymi do tego celu,
- dopuszczenie do uzytkowania UfZ'Idzen os6b nieupowamionych,
- otwieranie os Ion podczas pracy ufZ'ldzen.

PODST AWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENJU PRACY
- wyl,!czye zasilanie sprzt;tu,
- upolZljdkowae i sPr2'ltn,!e stanowisko pracy,
- kopie bezpieczenstwa schowae w ustalonym miejscu,
- wylrzee kurz mit;kk,! szmatk'! z powierzchni blat6w, biurka, ur.lljdzen i sprzt;tu,
- zabezpieczye ur2'ldzenia przed dostt;pem os6b niepowolanych.

UWAGIKONCOWE
- filtry i ekrany ochronne naJely dobrae stosownie do typu i rodzaju monitora,
- po przeciwnej stronie monitors, w linii prostej larnpy katodowej, w bliskiej odleglosci nie more znajdowae sit; stanowisko pracy innej osoby (dotyczy
starszych typ6w monitor6w),
- kobiety w ci'llY mog,! pracowae bezposrednio prL)' monitorze tylko za zgod,! lekarza i zgodnie z jego zaleceniami,
- gniazdka zasilaj'lct podlegaj,! badaniom na skuteeznose zerowania,
- przy staJej pracy przy komputerze nalely:
- I,!czye przemienne pr~ zwi'lla",! z obsrug,! monitora ekranowego z innymi rodzajarni prac nie obci~j'ICymj narl'ldu wzroku i wykonywanyrni w
innych pozycjach ciala,
- przy nie przekraczaniu I godziny nieprzerwanej pracy przy obsrudze monitora ekranowego lub co najrnniej 5-minutow'! przerwt;, wliczan,! do czasu
pracy, po katdej godzinie pracy przy obsrudze monitora ekranowego,
- jereli telefaks dozna mechanicznych uszkodzen, kt6re spowoduj,! molliwose bezposredniego dostt;pu do wewnt;trznych czt;Sci UfZ'Idzenia, naJely
natychmiast odI,!czye go od Pf'ldu,
- kserokopiarka powinna bye zainstalowana w pobliru latwo dostc;pnego gniazdka sieeiowego, na powierzchni p/askiej, w odlegioSci przynajrnniej 10 em
od innych przedmiot6w.
Pracodawca jest obowi'llany:
I . Informowae pracownik6w 0 wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy na stanowiskach pracy, w tym 0 wynikach
przeprowadzonej oceny oraz wszelkich srodkach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Bez wiedzy pracownika nie moma dokonywae kontroli jakoSciowej i iloSciowej jego pracy.

INSTRUKCJA BHP
DLA POMIESZCZEN ARCHIWUM I INNYCH POMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH DO SKLADOWANIA MATERIALOW
BIUROWYCH
OBOWL,\ZKl PRACOWNIKOW
1. PRZED ROZPOCzF;CIEM PRACY NALEZY:

•
•

•
•

za!qczyc oswietlenie,
sprawdzic wzrokowo. przed przystqpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac
w pomieszczenill na sldadowanie materialow biurowych, czy sk!adowane materia!y
i przedmioty zajmlljq stabilne polozenie,
sprawdzic stan techniczny urzqdzell do sk ladowania oraz tzw. zape!nienie polek
rega!ow,
sprawdzic czy zapewniony jest swobodny dost~p do sk!adowanych przedmiotow
i czy jest mozliwosc swo bodnego przemieszczania si~ osob.

2. W CZASIE POBIERANIA MATERIALOW LUB PRZEDMIOTOW NALEZY:
•
zachowac takq kolejnosc pracy. ktora gwarantuje stabilne polozenie przedmiotow
oraz statecznosc urzqdze!'l do sldadowania (rega!ow),
•
pobierac i przenosic przedmioty w ilosci umozliwiajqcej bezpieczne przemieszczanie
si~ pracownika tzn . widocznosc drogi ruchu oraz utrzymanie stabilnego po!ozenia
przenoszonego !adunku,
•
pozostawiac r~ce poza strefq mozliwego uderzenia 0 elementy urzqdzen, drzwi itp.
3. W CZASIE UKLADANIA, SKLADOW ANIA PRZEDMIOTOW NALEZY:
•
ukladac przedmiot) V\ takiej kolejnosci. ktora zagwarantuje zachowanie ich
stabilnego po!ozenia na regale a takze nalezy pami~tac aby zape!niac regaly od dotu
do gory,
•
uk!adac przedmioty na regale w takim polozeniu, ktore wyklucza ich nadmierne
wystawianie poza po!ki - mozliwosc spadni~cia, przypadkowego strqcenia itp.,
•
uldadac przedmioty w ilosciach nie przekraczajqcych dopuszczalnego obciqzenia
rega!ow oraz stropow.
•
w przypadku uldadania przedmiotow bezpos rednio na podlodze zachowac bezpiecznq,
czyli umozliwiajqcq swobodne przemieszczanie si~ osob, odleglosc od innych
urzqdzen np. drzwi, rega!ow itp. ,
•
zwrocic uwag~ aby nie zastawiac a takZe zaslaniac:
dost~pu do gasnic,
drog ewakuacyjnych,
urzqdzell elektrycznych w tym alarmowo - sygnalizacyjnych czujnikow np.
dymll.
urzqdzen klimatyzacyjno - wentylacyjnych.
tryskaczy srodkow gasniczych.
4. PO ZAKONCZENIU PRACY W MAGAZYNIE NALEZY:
•
Sprawdzic stan wszystkich znajdujqcych si~ w magazynie urzqdzen a szczegolnie
czy zostaly wy!qczone urzqdzenia elektryczne.

INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSLUDZE URZ~ZENIA
KOPIUJ1\CEGO - KSEROKOPIARKA

Obstugiwac urzadzenie moga tylko osoby przeszkolone i upowainione przez kierownika.

I. przed prac~ pracownik obstuguj~cy urz~dzenie zobowi~any jest:
1. Sprawdzic cz:y urz¥Jzenie znajduje siy w stanie pemej sprawnosci, cz:y oslony
i zabezpieczenia S<l na wlaSciwych miejscach i cz:y ich stan jest nalezyty
sprawdzic dokladnie cz:y uruchomienie urz¥lzenia nie grozi wypadkiem.

II. W czasie pracy pracownikowi nie wolno:
1. Manipulowac w ~dzeniu w wypadku zepsucia, otwierania i dokonywania
nap raw itp.
2. Dopuszczac do pracy na kserokopiarce os6b postronnych bez zgody przelozonego.
3. Rozmawiac i odwracac uwagi od wykonywanej pracy.

III. W wypadku uszkodzenia urz~dzenia pracownik ma obowi~zek:
1. Przerwae pracy wyl<lczyc kserokopiarky i powiadomic bezposredniego
przelozonego.
2. Po naprawie przys~pic do pracy dopiero po uz:yskaniu zgody przelozonego.

IV. Po zakonczeniu pracy pracownik ma obowi~zek:
1. Miejsce pracy utrzymac w nalezytym porZ<ldku i cz:ystosci.
2. Usuwac zuZyty, papier ze storn i wok61 stanowiska pracy do pojemnika
przeznaczonego na ten cel.
3. Wycz:yscic starannie kserokopiarky.
4. Odchodz<lc od kserokopiarki lub prz:ystypuj<lC do jej cz:yszczenia wyl<lcz:yc
kserokopiarky i zabezpiecz:yc j<l przed przypadkowym uruchomieniem.

UWAGA!
Kaidy zaistnialy wypadek przy pracy nalei:y natychmiast zglosic swojemu
bezposredniemu przeloionemu. W razie zaistnienia wypadku przy pracy nalei:y w
pierwszej kolejnosci udzielic pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i
zabezpieczyc stanowisko w takim stanie, w jakim nast~pil wypadek ai: do czasu
przybycia zespotu powypadkowego.

INSTRUKCJA
MYCIA I DEZYNFEKCJI

1

Mycie i dezynfekcjy I1j.k naleZy wykonywac
zgodnie z technik~ opracowan~ przez prof. G. A.
1. Ayliffe'a, zatwierdzon~ przez
Europejski Kornitet Nonnalizacyjny - CEN.

TECHNIKA MYCIA I DEZYNFEKCJl R1\K
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

R1\K

2

3

5

6

(J (J t)
c:i:J ~ (~

Pocieranie wewnytrznych czysci dloni.
Pocieranie wewnytrzn~ czysci~ prawej dloni 0 grzbietow~ czysc lewej dloni, a nastypnie w zmienionej
kolejnosci - wewnytrzn~ czysc lewej dloni 0 grzbietow~ - prawej.
Pocieranie wewnytrznych cZysci dloni z przeplecionymi palcarni, at do zaglybieil miydzy palcami.
Pocieranie g6mych cZysci paIc6w prawej dloni 0 wewnytrzn~ czysc lewej dloni z palcami zl~czonymi , a
nastypnie odwrotnie.
Obrotowe pocieranie kciuka prawej dloni 0 wewnytrzn~ czysc zacisniytej na niej lewej dloni, a
nastypnie odwrotnie.
Obrotowe pocieranie wewnytrznej czysci prawej dloni zl~czonymi palcami lewej dloni, a nastypnie
odwrotnie.
MYCIE R1\K

1.
2.
3.
4.

Ryce splukac pod biei4c~ wod~.
Z naSciennego dozownika pobrac mydlo w plynie i myc ryce zgodnie z podan~ wyzej
ok. 30 sekund .
Splukac ryce ciepl~ wod~.
Ryce dokladnie osuszyc automatyczn~ suszar~ do I1j.k zawieszon~ na scianie.

techn~

DEZYNFEKCJA R1\K
I.
2.
3.
4.
5.

Z nasciennego dozownika pobrac odpowiedni~ ilosc srodka dezynfekuj~cego
Wcierac srodek dezynfekuj~cy zgodnie z podan~ wyzej technik~ przez ok. 30 sekund, az do
wyschniycia sk6ry - je1:eli producent nie zaleca splukiwania srodka dezynfekuj~cego.
Splukac ciepl~ wod~ - jezeli tak zaleca producent.
Ryce dokladnie osuszyc papierowym rycznikiem.
ZuZyty rycznik umiescic w pojemniku pod umywalk~.
UWAGA: Nie naJeZy dotykac r~koma pojemoika oa zUZyte r~czoiki.

przez

INSTRUKCJA BHP NA ST ANOWISKU PRACY SPRZ1\TACZKI
I. Przy sprz~iu mogll bye zatrudnione:
a. osoby pcinoletnie,
b. posiadajllCe aktualne orzeczenie lekarskie zezwalajllce na wykonywanie prac na wysokoSci,
c. legitymujllce siy przeszkoleniem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
2. Zagrozenia:
- upadek z wysokosci,
- potkniycie,
- skaJeczenie,
- poSlizgniycie si y na mokrych i swiezo pastowanych podlogach,
- poraZen.ie prlldem elektrycznym,
- kontakt z substancjarni Zrllcymi, palnymi, niebezpiecznymi.

Przy Sprnttaniu oaleiy zachowywac pooiZsze zasady:
I . Uzywae przydzielonej odziet.y roboczej, ochronnej zgodnie z zakladowll tabelll norm przydzialu Srodk6w ochrony
indywidualnej, odzie:zy i obuwia roboczego.
2. Jezeli praca wykonywana jest na podwy:zszeniu 0 wysokoSci powyzej 0,5 m w stosunku do otaczajllCego terenu
nale:zy uzyv/ac sprawnych technicznie drab in rozstawnych, posiadajllCych zabezpieczenie przed poslizgiem i
rozsunlyClem Sly ramIon.
3. Praca na drabinie na wysokosci powyzej 1,5 m powinna odbywae siy przy asekuracji drugiej osoby.
4. W trakcie wchodzenia, schodzenia i przebywania na drabinie nale:zy zachowac szczeg6lnll ostroZnosc.
5. Zabrania siy ustawiania drabin na stolach, biurkach itp.
6. W czasie spfZlltania pomieszczen rue wolno ustawiac sprzytu na drogach komunikacyjnych i w miejscach z
ograniczonll widocznoscill.
7. Kosze na smieci nalery opr6Znia6 wysypujllc ich zawartose do zbiorczego worka na smieci .
8. Prq sprzillaniu pomieszczen nalezy llZy\vac tylko tskich Srodk6w, lct6rych wlaSciwoSci sll dobrze mane i nie
spowodujll uszkodzenia sPrzytu i urzlldzen.
9. Srodki latwo palne i Zrllce nalezy stosowac w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.
10. Zabrania siy liZyWania wilgotnych Scierek do czyszczerua urzll<izen zasilanych energill elektrycznll (rnaszyny do
liczenia, komputery, gniazda wtykowe, wy11lczniki oswietleniowe itp.).
II. Sprzyt liZyWany do sprzlltania (odkurzacz, froterka) nale:zy przed UZyciem sprawdzic. W razie stwierdzenia
uszkodzenia szczeg6lnie w osprzycie e\ektrycznym (np. iskrzenie w obrybie przewodu ) - rue wolno ich U:ly\vac.
12.0 stwierdzonych zagrozeniach utrudniajllcycb lub uniernozliwiajllCych wykonywanie powierzonych obowi¢6w
jak r6wniez zaistnialym wypadku przy pracy nalery niezwlocznie powiadomie bezpoSredniego przelozonego.
13. Stawianie siy do pracy w stanie wsicazujllcym na spo:zycie alkoholu jak i spozywanie alkoholu na terenie zakladu
pracy jest zabroruone.
W przypadku powstania pOZaru oaleiy:
- ostrzec osoby znajdujllce siy w obrybie zagrozenia,
- wy1llCZYC zasilanie budynku w energiy elektrycznll i odcillc doplyw gazu,
r6wIloczeSo.ie:
- zaalarmowaC strai: pOZarnIl,
- powiadomic przelozonych 0 poi:arZe,
- podjl¢ decyzjy 0 ewakuacji ludzi,
- przystllPie do prowadzenia akcji ga.sniczej za pornOCll podrycznego sprzytu gaSniczego.
Podczas akcji gaSniczej obowillZllje zasada bezwzglydnego podporz~owania si y poleceniorn kierujllcego akcjll
ratowruczo-gaSniczll·

W przypadku zaisfnierua wypadku:
- udzielie poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wezwac pomoc lekarskll,
- poWiadOlniC przelozonych.

W przypadku znalezierua siy wobec bezpoSredniego niebezpieczenstwa pracownik rna prawo powstrzymac si y od
wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie moze jednak odm6wic podjycia inoej
r6wno~ei pracy, gdy ruezwloc211e usuni~i zagrozenia nie jest moZliwe).

INSTRUKCJA BHP
DLA PRACOWNIKOW BllJROWYCH PRZY OBSLUDZE NISZCZARKI
ZASADY BHP OGOLNE
I.

Do pracy przy niszczarce dokwnentow mogij bye dopuszczone osoby przeszkolone w jej bezpiecwej
obsludze (dobrze zapoznane z zasadij j~ dzialania).

2.

W niszczarkach starszej generacji moma umieszczae do trzech arkuszy papieru zwyklego formatu A-4 .
W~ksza

3.

ilosc arkuszy mote spowodowae zaciycie (nie zadzialanie) urz<jdzenia

Zapelnienie pojemnika (ko:.'Za) skrawkami papieru (sygnalizowane lampkfj) moze r6wnie:z doprowadzie do
nie zadzialania urzijdzenia.

4.

Material pl7...eznaczony do zniszczenia nalezy przejrze6 i w razie potrzeby usun'le z niego spinacze i
zszywki.

5.

Do szczeliny niszczarki nalety wlozye arkusze papieru przeznaczone do zniszczenia i ustawie przycisk
w!llcznika w pozycji

"I" lub "ON". Gdy rnszczarka zakonczy pra~ Przeillczye przycisk na pozycjy ,,0" lub

"OFF".

6.

Niszczarki nowej generacji mogij bye na tzw. czuwaniu (Stand- By) i posiadaj'l zainstalowany czujnik
sygnaJizujijcy wk.ladanie papieru do szczeliny (do pracy za!,!czaj,! siy samoczynnie, musZ'ljednak bye
wl,!czone).

7.

W razie a\varii lub jakiejkolwiek niesprawnoSci urzijdzenia, nalety je przekazae do naprawy osobom
uprawIUonym.

PODSTAWOWE ZASADY BHP
I.

Zawsze zapoznaj siy z instrukcj,! technicwll urz,!cizenia w celu poznania jego zasady dzialania.

2.

Nigdy rue wkladaJ ryki , palc6w i innych przedmiot6w do otworu szcze1iny wejSciowej niszczarki- mozesz
zostae powaznie zraniony!

3.

UtlLYJlluj wszystkie lume czySci ubrania, np . hawat, apaszka czy biLuteria oraz dlugie wlosy z dala od
otworu wejSciowego ufZ<jdzenia- mozesz zostae zraniony!

4.

Zawsze wy!,!czaj Iub odl'!czaj wtyczk.y zasilania urzijdzenia z gniazda sieciowego przed prz~'Uwaniem,
konserv.;acj'!, myciem lub inn,! czynnoSci'! nit normalna obsluga ufZ'!dzenia rnozesz zostae powamie
zraniony!

5.

Napraw niszczarki dokument6w nie wolno dokonywae samocizielnie. Otwarcie lub zdjycie obudowy moze
narazie uzytkownika na zetkniycie z niebezpiecznymi cZySciarni ruchomymi i na ryzyko zranienia!

6.

W razie zaistnienia \vypadku przy pracy zglos to swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy pozostaw w
takim stanie, w jakim wydarzyl siy w·ypadek.

7. Palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy jest zabronione. Odbywae siy one moZe wyl,!cznie w miejscu
oznakowanym i wyznaczonym.

UWAGI KONCOWE INSTRUKCJI BHP
•

W czasie nieprawid!owej pracy nale!)' j,! v.')'lijczy6 i wezwae obslugy senvisow'!, aby wyeliminowae
zagrozenie wypadkowe i mozliwosc uszkodzenia :'l'rzytu.

INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSLUDZE KOMPUTERA I DRUKARKI
PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRACOWNII<A PRZED ROZPOCZF;CIEIVI PRACY:
Pracownik obslugujqcy kompUler i drukark~ powinien '
• Posiadac aklUal ne badania lekarskie pOlwierd zo ne pr zez lekarza zaswiadezenicm lekarskim
• Posiadac przeszkolenie WSI~pne, ogolne i inSlruklat slanowiskow)' bhp oraz inslrukwz II' zakresie ochrony ppot
• Do obslugl kompulera i drukarki prz.yslqpic punklualnie. b~cI<tc wypocz,lym i IrzeZw ym
• PrzygolOlI'ac slanowisko pracy clo wykonyll'ania powierzoncgo zaclania:
- przewielrzyc pOmieSlel.enle .. Iczell zaellOd zi laka pl1Ir/.chil.
- przySlOsoll'ac biurko i ~rzeslo clo w),miartlw sll'ojego ciala. zapell'nic soh ie odpOll' led ni podn6i.ek lip..
- zapewnic sobie odpow ieclnie oswiellenie sianowiska
• Sprawdzic komp leill osc lechnicznego wyposazenia komplil era i clrukarki . ok reslon ego odr,bn YIll wykazell1
• USlawic kompuler i drllkark~ we wlasc i wej pozycj i do ich eksploalacji, sprawcl zic poprawnosc uSlawienia sprz,tu pomocnic zego
• Odpowieclnio przygOlowac kompuler do pracy. a mi,dzy inn ymi
- podlqczyc go do sieci elek lrycznej ,
- Ilacisn qc prz)'c isk zas ilania kompulcra I monil ora .
- probnie wyswielhc na ekranie 11l0nilora 1101l'01n~ inform3cjy l programu znalclujqcego si, na Iwarclym dysku lub na dyskiel ce,
- dokonac regula cji konlraslu i jasnosei poml,cl zy znakami a l!em. II' zalcl.nosel ocl w)'mogo\\'. pOlrzeb oraz aklualnycil warunkow pomieszczeniu.
- zasloSllll'ac odpowiecl ni IlIlr (ckran ()eIHIl11l11) l il a lihlidac.11 ng.n>icli
OdPI1II Icunlc danc (in tllrll1<lCjC) lub dok III 11 C111.1 ~ I me hl'u,\ II I ~or LI ,I I II ,)lIe I",dczas pracl' pr71 ohs ludLC ~ o l11pul c r a
• Przygololl
• PrzygolO\\aC wla sciwc program)' uzylkoll'e du iell eksplualulI'allia 19odllle L przczl1<ieZe ni Cll1
• Po wykonaniu wIll' ezynnosci i upewniel1iu si y. i.e 11 it: l11a za dnycil zagroz61 ani przecill'wskazan, urueilomic program zgodnie l ohowi'lzuj'lcymi zasadami i
inslrukcjami szezegolowym i
• Wszyslkie zaulVazone uSlerki i lllankamel1l y na sl anow isku . nal ),chmiasl zglosic odpoll'icdnim slu zbolll kon serwacyjnym , a 0 f'akci e Iym zawiadomic
swojego btzpos recln iego przc!ozonego

m:

ZASADNICZE CZYNNOSCI PRACO'rVNII<A OBSt.,UGU,Jf\CEGO I<.OIVlPUTER I DRUI<.ARI<.F;:
Praeownik obslugujqcy kOlllpuler i drukark.,: pow inien.
• Odczyl ywac dane z dokllillenioll' i w[Jro"'adzac je do kompil iera \\' razie plllrzehv urllcham iac (\\'Iqczac) clrukark y celem otrzymania wydruku
• POrtllVn),lI'ae poclstawoll'c dane oral al1al i71l\\'C1C .ie dla II I,b(; illqw ll71 ,k,lnia 7.aloion.'·cil II I l1ik oll'
• Powodoll'ac za pls)' zbiorcl.'l rohoczych na dyskaeh
• Korzyslac w sposo b skuleclny z posiadanego progralllu dla rO Zll'lqz) wania iSlnieJ<jeych problemow i uzyskiwania wlasciw)'ch rozw iijzall wedlug uSlalon ych
wczesniej zaloz.en
• W przypadku konslrllowania nowyeh rozwiqzan, dokonywa¢ ana li zy calego szeregu przypadkow
• W maksymalnYIll si op niu wykorzySlywac Illozliwosc i kOlllpulera dla rozwiqzywania okreslonyeh problemow
• Kazde olrzymane zadanie rozwi'lzywac slarannie , wykorzysluiqe II'szystkie Illozliwosc i kompulera
• KOlllpuler i drukark~ ohs ill giwac Iy lk o zgodnic z in slruk cj ij ohslugi zawa rlij II' dokumcnlacji producenta, nie stll'arzajqc zagrozen przez ich niewlasciwe
uzylkolvanic
• W przypadku z(1 ll1ku pr~dll . zes pol kompilier-urilkarka lI') I<ICI.I·( SPlld napl~cia
• Podeza, knrzl sl ania 7 kOl11plll era i drukarkl. ca lil S lI'a lI.'l' ag~ konccntroll Hi: na ieh d7ialanill. a II' przl'padkll zauwazeniajakiehkolwiek uSlerek, prac~
przerwClC . I.a\\'iadollll ( \\ las..: i\\ t: ~ llIzb~ · kllll~cr" il\Or"h il' uril/ S\\ U,!l';':'\l bC/j)osrCUll i\.' g,) IH /l'lp/l)llegn 0 7H1Stil iak.! sytU(}cj i
• Na sianowiskil Wacl' zaeholl'ac lad i porz'Illck
• Wszyslkie zadania pOil1ocnicze zw ii\zane Z obslugq kompulera i drllkarki wykonywac sllilliennie . z zac howaniem bezpieczn yc ll melod praey, do zadan Iye h
nalez<\ mi~dzy innymi :
- konieczna wYllliana uzywanych dyskietek,
-Iworzenie IZW. "kopii bezpieczellslwa".
- Iworzenie zapasowych kopi i plikllW.
- zmiana konlmslll luh .j" $IHl se i obrazll nil ekr'lIlic nHlnil ll r,1.
- slale dOSI3rC7.<lnic paplcru do drll~arki.
- wymiana laSlllv barwl~ ee.i. pojemnik ow z IU>Le l1l Iuh lon erc11l .
- wlascill'a i sk ul ccz na ochrona kOl1lplil cra I drubr~ i pr Lcd dlb lCPC I11 dll Ilich OSllh p05lrollnl ch .
- ok resowo dokony" ae ' prall'd zcnia dysk()11 prugr,IIHclll ,lnl .'·\.' iru,,'ll \ 111 .
• W przypadkujakichk olwi ek w~lpliwosei co do bezpicczncj uhslu gl kornpulera i drukarki. zglosic si, po dodalkowe inslrukeje i wysillcilac wskazowek
przedstawiciela sluzby kon serwalorsk icj (z ocipowiednillli uprawnienial1li) i closlosowac si, clo jego polecell
• Kazdy wypadek przy praey z kompulerelll (np. porazenie pr<jdem, upad ek urzijdzenia na pracownika ilp .) nalycilmiasl zglaszac swojemu bezposrednicillu
przeloZonemu (kierownikowi) , a slanowisko zoslawic w lakim slan ie w jakilll wypadek naslqpil, at. do przybycia Zespolu Powypadkowego (dot yczy 10
przede IVszyslkilll wypadkow ci~zkieh, zespololVych lub smi erlelnyeh) . Poszkodowanym udzielic pi erwszej pomocy

CZYNNOSCI ZAKAZANE OBSt,UGUJACEMU KOMPUTER I DRUI<.ARI<.E;:
Operalorowi (praeownikowi) ohsluguj<tCemll kompuler i drllkark~ zabra ni a si, prucle wszysikilll:
• Utywanl3 ch,kielek luh pwgralm'l.'v nicwiatinl11l'gll pllelHldz cnia. Illi, ci zy Illllvmi . ah.'· nie " wprowaci ziC clo kOlllpulera IZw "w irusa" .
• Czyslc7.cni;1 lU7<jd7Cli (klll11pulcr. drukar~,'1 n'l 1I 1<>~r" hcd 'IC.I·ci; 11< >d n,lpi,'C Il'1l1
• l!Zywanla do CZI's7.cl.cllia kUlllpuler,1 I drukarkl fll/pu s/c/.alll";(l.'\ Iub I1II1.'ch laillopaimch I llI chezpl ccznyeh plynow
• ' pozywanla posilkl)W i pi) noll' na slanowrsku prac.' obslllgi kompulera
• Palenia Iylonill W pOl11ieszezeniu. w kl orYl11zainslaloll'an y jesl I praeuie !..olllpuler
• Gromadzenia i przeehowywani a na slallow isk u plYllllW Iliebezp iec znych i lalwopalnyc h
• Przee how ywania na slanowisku obslugi kOlllpulera roznego rodzaju Ill agnesow, melali naillagnesowanych lub nosze nia bizulerii 0 lakieh wlasc iwose iach
• Samowolnego naprawiania kompulera lub drukarki bez odpowiednich uprawniell. a dOlyezy 10 rowniez sprz~1U i wyposazenia slanowiskowego slanowi~eego
gloll'ne zasilanie urzqd zen energi q elekl rycz n'l
• Zezwalallie na ohslllg., kOlllpul cra I1Sl1b11111 puslrol1nl III
• Uzywanie kOl11pulera.jcl.cli .jesl ni eS pral."lll· clulub i,ll1iejc pr<l.'ldopodobic' 11 SIWO przchicia p,.,!du ele~lryezllego
• PO zosl3wienia kOlllpulenl I drukdl'i;i be/ l1ad/oru
• Stosowan in 11 icbezri('czll~ ell metod obs l Llg.1 kUIllj1l1!l'fiJ. k I\)rl~ 11 1U gq SPt) \\ Ud()\\'{ll; I<1 g.1U'-~Jl la \\ ~ pauk u\\ c
• Spozywania napoi6w alkollolowych. branla utl zi,"u.'1 l1icbClpi cezmc h "za bawac h" Cl..' ··/arlaeh". slwilrzai<jcyc ll zagrolcnia

INSTRUKCJA BHP
OBSLUGI CZAJNlKA ELEKTRYCZNEGO
WYMOGIOGOLNE
Czajruk elektryczny mogq obslugiwac pracownicy posiadajqcy przeszkolenie og61ne oraz stanowiskowe bhp i aktualne
swiadectwo \ekarskie, zapoznani z instrukcjq bhp oraz ocenq ryzyka zawodowego zwiltZanq z zagrozeniami powodowanymi
uZyciem.
WAZNE: Jei:eli producent nie okreslil rodzaju podgrzewanej cieczy, w czajnilcu wolno gotowac tylko wod~!
PRZED ROZPOCZF,;CIEM PRACY:
I.
2.
3.
4.
5.

Przed uZyciem czajnika sprawdzic, czy obudowa i pokrywa czajnika sq cale i sprawne oraz czy widoczne jest
oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody.
Sprawdzic stan przewodu zasilajqcego i wtyczki przed podlqczeniem jej do gniazda wtykowego.
Sprawdzic, czy gniazdo wtykowe posiada ko/ek uziemiajacy, jesli nie - nie wlqczaC czajnika
Nalac wod~ do czajnika pami~jqc 0 minimalnym napehtieniu pojernnika i nie przekraczaniu maksymalnego
poziomu wody.
Postawic dokladnie czajnik na podstawce ze stykami .

PODCZAS GOTOWANIA WODY:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wlqczyc wtyczk~ do gniazdka wtykowego.
Wlqczyc zasilanie przelqcznikiem na czajniku.
Obserwowac czajnik i odczekae na jego automatyczne wylqczenie si~.
Nie otwierae pokrywy czajnika w czasie podgrzewania w celu sprawdzenia czy woda gotuje si~.
Nie dolewae wody w trakciejej podgrzewania
Nie wychodzic z pomieszczenia, w kt6rym znajduje si~ wlqczony czajnik. Poczekac do jego automatycznego
wylqczenia si~.
Po wylqczeniu si~ czajnika odczekac chwil~, at ustanie gwaltowne parowanie wody i zdjqc czajnik z podstawki.

PO ZAKONCZENIU GOTOWANIA WODY:
1.
2.
3.
4.

Zachowujqc ostroZnosc przemiekic czajnik w pozycji pionowej do miejsca nalewania wrzqtki w szklanki, kubki
lub filiZanki i ostrornie napelnic je wrzf!tkiem.
Odstawic czajnik na podstawk~ do wystygni~ia
przez koniecznosciq przemieszczania si~ ze szklankami, kubkami lub filiZankami sprawdzic, czy droga
przemieszczania nie jest zastawiona
Zachowac szczeg6lnq ostroZnosc w czasie przenoszenia i podawania szklanek, kubk6w lub filiZanek z napojami.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA I POSTF,;POWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA
CZAJNIKA:
I.
2.
3.

4.
5.

W czasie podlqczania czajnika do sieci zasilajqcej wykonywac czynnosci suchymi dlofuni.
W przypadku oblania rqk wodq, wysuszyc je przed dotykaniem czajnika
W razie niezadzialania automatycznego wylqcznika, zdjqc czajnik z podstawki, odstawic go i odlqczyc wtyczk~ z
gniazda zasilajf!cego. Zglosic uszkodzenia przelozonemu i nie uZywac czajnika do czasu jego naprawienia przez
wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami.
Po zakonczeniu drua pracy, przed opuszczeniem pomieszczenia pracy wylqczyc wtyczk~ przewodu zasilajqcego z
gniazda wtykowego.
W razie oblania ciala wrzqtkiem, schladzaC oblane miejsce zirnnq wodq i powiadomic 0 zdarzeniu przelozonego.

Zabrania si~ czyszczenia, konserwacji i napraw czajnika bez odlqczenia od sieci elektrycznej .
UWAGA!
W przypadku awarii lub uszkodzenia w ukladzie elektrycznym lub grzalki czajnika natychmiast wylllCZ zasilanie i
oiezwlocznie poinformuj przelozonego. Skootaktuj si~ z serwisem.

INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY 
OGOLNE ZASADY POSTE;POWANIA

1. Ocenic zdarzenie,
2. Usunqc czynnik dzialajqcy na poszkodowanego,
3. Ocenic podstawowe fllnkcje zyciowe poszkodowanego,
wtym:
a. czy jest przytomny, np. zadajqc pytanie jak Pan/Pani si~ czuJe, lekko
potrzqsnqc poszkodowanym ( nie wolno podejmowac takich dzialan jesli
istnieje domniemanie, ze doszlo do urazu glowy lub szyi gdyz nieprawidlowe
poruszenie moze doprowadzic do uszkodzenia rdzenia kr~gowego a co za tym
idzie paral iZll),
b. ezy jest zachowane oddyehanie -najproseiej przylozyc do ust poszkodowanego
swoj policzek, ezy tez r~k~ . W ten sposob poc zuje si~ tchnienie oddechu.
NaJezy takze obserwowac ruchy oddechowe klatki piersiowej , mozna to takze
uczynic przyldadajqc r~k~ do klatki piersiowej , czy gornej ez~sci brzucha.
Objawy niepokojqce:
sine zabarwienie skory,
nieslyszalny i niewyczuwalny strumien powietrza wydychanego z ust
i nosa poszkodowanego,
brak ruchow oddeehowych kJatki piersiowej i nadbrzusza.
JesJi dojdzie do cz~sciowej niedroznosci drog oddechowych uslyszymy
odglosy przypominajqee chrapanie i bulgot.
e. czy jest zaehowane krqzenie (akcja serea) II poszkodowanego. T~tno bad amy
na t~tniey :
szyjnej ( w zagl~bienill lItworzonym przez krtan i boczny mi~sien
szyi),
udo\vej ( w pach'vvinie na jednej trzeeiej odJeglosci mi~dzy kroczem a
grzebieniem kosci biodrowej),
w ostatecznosci na t~tnicy promieniowej ( w zagl~bieniu znajdujqcym
si~ na nadgarstkll na przedluzeniu kciuka).
d. jaki jest rodzaj urazu jakiemu ulegl poszkodowany (np. zranienie, oparzenie,
zlamanie, itp .).
Kontrola czynnosci zyciowyeh poszkodowanego powinna przebiegac w miar~
mozliwosci szybko, mozna powiedziec, iz w kilka sekund.
4. Zabezpieczyc poszkodowanego przed mozliwosci q zaznania dodatkowego urazu (np.
poprzez oznakowanie miejsca wypadku , czy tez, jesli istnieje taka mozliwosc- nie
doznal on np. urazu kr~goslupa. \vyniesienie poszkodowanego z miejsca wypadku) ,
5. Wezwac fachowq pOll1oe ( pogotowie ratllnkowe . ezy tez lekarza).
6. Jesli nie jest mozliwe szybkie dotarcie lekarza na miejsce wypadku zorgani zowanie
transportu poszkodowanego .

INSTRUKCJA BOP
PRZY OBSLUDZE GASNICY PROSZKOWEJ
UWAGIOGOLNE
• Gasnica proszkowa jest przenosna butl,! staJO\VCl. wypelnion,! proszkiem ga.sniczym 1
czynnikiem napydowym, sltiZy do gaszenia grup pozarow ABC w zarodku.
• Gasnice proszkowe nalety umieszczac w miejscach latwo dost~pnych i widocznych,
oznakowanych zgodnie z PN-92/N-01256/01, gdzie zapewniony jest dos~p do gasnicy 0
szerokoSci co najrnniej 1 m i odleglosci 30 m.
• Dopuszcza si~ obsrug~ ga.snicy przez pracownika ubranego tylko w ubranie robocze.
PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED URUCHOMIENIEM GASNICY
• W celu uruchomienia gasnicy proszkowej nalezy zdj,!c j,! z wieszaka.
• Podbiec z ga.sniC<! proszko\VCl. do ognia.
• Skierowac gaSnic~ na irodlo ognia.
• Zerwac plomb~.
PODSTAWOWE CZYNNOSCI PODCZAS GASZENIA I PO JEGO ZAKONCZENIU
• Wyj,!c zawleczk~.
• Nacisn,!c dZwigni~ uruchamiaj,!c,!.
• Po uplywie 5 sek. skierowac strumien na ogien.
• Gasic ogien proszkiem ga.sniczym wyrzucanym na skutek dziruania gazu znajduj,!cego si~
w butli.
• Zachowac odst~p min. 1 m przy gaszeniu urZlldzen elektrycznym tylko do 10OOV.
• W przypadku gaszenia cieczy nalety starac si~ rozpylic obtok proszku ponad
powierzchni~ - tak aby nie dopuscie do rozprysku cieczy.
• Po ugaszeniu pton,!cego gazu nalety upewnie si~, ze jego doptyw zostanie odci~ty - aby
ugaszony juZ gaz nie mogl wydobywae si~ dalej do otoczenia.
• Po zakonczonym gaszeniu butl~ ga.snicy nalety odstawie do ponownego napclnienia.
CZYNNOSCI ZABRONIONE, DOPUSZCZALNY NORMY I PARAMETRY
• Zabrania si~ trzymania gaSnic proszkowych w poblitu ir6del ciepta.
• Gasnica proszkowa PN-921M-51 079: rome wielkosci, malowane na czerwono.
• Butla powinna bye odpoma na ws~y.
• Mozliwose wielokrotnego napelnienia.
UWAGIKONCOWE
• Przeprowadzanie przegl,!dow i konserwacji co najmniej raz w roku.
• Wszelkie konserwacje, naprawy, napclnianie powinny bye wykonywane tylko przez
autoryzowany serwis.

OG6LNA INSTRUKCJA BHP I PPOZ DLA POMIESZCZEN BIUROWYCH

1. Pracownik, kt6ry ulegl wypadkowi na terenie zakladu pracy obowi¥any jest
natychmiast poinfonnowac 0 tym fakcie swojego przelozonego.
2. Pracownik, kt6ry zauwai:yl wypadek na terenie zakladu pracy obowi'!ZallY jest
udzielic pomocy poszkodowanemu oraz poinformowac 0 wypadku swojego
przelozonego.
3. Zobowi¥uje siy pracownik6w do przestrzegania przepis6w bhp i ppoz. a w
szczeg6lnosci:
•

•
•
•

zabrania siy skladowania w pomieszczeniach pracy oraz w przejsciach
komunikacyjnych zbydnych material6w lub przedmiot6w utrudniaj(J.cych poruszanie
siy lub eWakuacje pracownik6w,
zabrania siy skladowania i przechowywania, w pomieszczeniach pracy materia16w
latwopalnych,
zabrania siy palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami,
zabrania siy podnoszenia i przenoszenia ciyZar6w wiykszych niZ 50 kg dla myzczyzn
20 kg dla kobiet

4. Po zakonczeniu pracy pracownik zobowi'!ZallY jest do:
•
•
•

uporz(J.dkowania stanowiska pracy,
wyl(J.czenia wszystkich llfZ<J.dzen elektrycznych, uZytkowanych w pomieszczeniu,
pozamykania okien.

5. W razie stwierdzenia uszkodzen w instalacji elektrycznej lub uZytkowanych
urz(J.dzeniach pracownik zobowi'!ZallY jest natychmiast wyl(J.czyc wadliwe urztl,dzenie
lub instalacjy i poinfonnowaC 0 powyzszym fakcie przelozonego, elektryka lub
gospodarza obiektu.
6. Zabrania siy sarnodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej lub llfZ<J.dzen byd(J.cych
pod napiyciem. Zabrania siy watowania wkladek bezpiecznikowych w instalacji
elektrycznej lub urz~zeniach.
7. 0 wszystkich zagrozeniach lub usterkach pracownik zobowi¥any jest natychmiast
poinfonnowac przelozonego.
8. W razie wybuchu poZaru nalezy postypowaC zgodnie z INSTRUKCJJ\
ALARMOWANIA.
9. W sytuacji wybuchu poZaru nie wpadac w paniky, udzielic pomocy zagrozonym
pracownikom, ui:ywac podrycznego sprzytu ppoz. oraz zgodnie z potrzebarni
prowadzic ewakuacjy pracownik6w.
10. Zabrania siy ui:ywania hydrant6w ppoz. oraz podrycznego sprzytu ppoz. niezgodnie z
przeznaczeruem.
11. Zabrania siy wnoszenia, spoZywania alkoholu oraz przebywania w stanie
nietrzeiwosci na terenie zakladu pracy.
12. Z instrukcj(J. naleZy zapoznac wszystkich pracownik6w.

INSTRUKCJA
POSTF;POWANIA NA WYPADEK POZARU
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r 0 ochronie przeciwpoiarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380
z pozn. zm.)

I. Alarmowanie 0 niebezpieczenstwie
I. Gdy zauwaZysz pow zobowi~y jestes niezwlocznie:
a) Zawiadornic 0 powze osoby znajduj~ce si~ w s~iedztwie lub obiekcie.
b) Telefonicznie lub winny sposob zawiadornic StraZ PO:larn~ podaj~c:
• gdzje si~ paJi - a<ires, nazwa obiektu, kondygnacja,
• co si~ pali - dach, rnieszkanie, piwnica, sklep, biuro,
• czy jest zagrozone Zycie ludzkje,
• swoje imi~ i nazwisko oraz nurner telefonu, z ktorego si~ dzwoni.
Uwaga: Po odloZeniu sluchawki chwil~ odczekac, na ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci
zgloszenia.
c) Powiadornic wlaSciciela, zarll!dc~ lub uZytkownika obiektu 0 zaistnialym
zdarzeniu .

ll. Zasady post-:powania w przypadku powstania poiaru:
I. Rownoczesnie z alarrnowaniern 0 niebezpieczenstwie naleZy przysUfpic do gaszenia
poZaru podr~cznym sp~tern gaSniczym, udzielenia pornocy osoborn
poszkodowanym lub zagrownym.
2. PrzysUfpic do ewakuacji osob znajduj~cych si~ w obiekcie ze szczegolnym
uwzgl~dnieniern osob niepeh1Osprawnych, dzieci oraz osob nie znaj~cych obiektu.
3. W rniar~ mozliwosci zabezpieczyc mien ie, dokwnentacj~ i inne wartosciowe
przedmioty przed powern i osobarni postronnymi.
4. Do czasu przybyciajednostek ratowniczo - gaSniczych akcj~ kieruje wlaSciciel,
zarll!dca lub uZytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.
5. Po przybyciujednostek ratowniczo - gasniczych akcj~ przejrnuje kierownik akcji
ratowniczej, ktory rna prawo 4dania niezb~dnej pornocy od instytucji panstwowych,
jednostek gospodarczych organizacji spolecznych i OBYWATELI.
6. Osoby postronne korzystaj~ce z obiektu powinny zachowac spokoj i podpofll!dkowac
si~ osoborn kieruj~ym ewakuacj~.
m. Wykaz telefonow alarmowych
Panstwowa Straz Poiarna
Policja
Pogotowie ratunkowe

(998) 112
(997) 112
(999) 112

Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie cieplownicze
Pogotowie wodno-kanaJiz.

991
992
993
994

IV. Postanowienia koncowe
Osoby nie przestrzegaj~ce postanowjen niniejszej instrukcji i przepisow przeciwpoz.arowych
podlegaj~ sankcjom przepisow wewn~trznych lub kodeksu kamego i kodeksu wykroczen.

