INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dotyczy: Budowa przykanalika sanitarnego
do budynku usługowego

Lokalizacja: 42-287 Babienica, ul. 1 Maja
działka nr 968/194, 1364/166, 1363/166, 1362/166,
obręb: Babienica, AR_3

Inwestor: Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

Marzec 2017r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku usługowego znajdującego się na działce nr 1362/166,
zlokalizowanej w miejscowości Babienica przy ul. 1 Maja. Zakres opracowania
obejmuje:
- włączenie do istniejącej studni rewizyjnej zabudowanej na kanale Ø200 PVC,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur Ø160x4,7mm wraz z studnią
inspekcyjną Ø425.
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zlokalizowanie miejsca przyłączy,

Wykonanie wykopów kontrolnych, lokalizujących istniejące podziemne
uzbrojenie,

Wykonanie wykopu pod przyłącza wraz z deskowaniem i rozparciem,

Wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem,

Ułożenie rurociągów wraz z armaturą,

Wykonanie próby szczelności,

Ułożenie taśmy ostrzegawczej,

Wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem,

Zasypanie wykopów,

Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza prowadzone będą
na terenach zielonych, oraz w pasie drogi w obszarze gdzie występuje
podziemne uzbrojenie.
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz
miejsce i czas ich występowania:
Roboty budowlane związane z wykonaniem przyłączy prowadzone będą w
wykopach. Zagrożenie może powodować zawalenie się ścian wykopu,
wpadnięcie pracownika do wykopu, uderzenie pracownika łyżką koparki,
najechanie pracownika koparką. Zagrożenie stanowi także uszkodzenie
istniejącego podziemnego uzbrojenia oraz ruch pojazdów i pieszych na ulicy.
Inne zagrożenia występujące podczas prac instalacyjnych:
 Porażenie pracownika prądem elektrycznym, co związane jest z używaniem
elektronarzędzi,
 Uraz ciała lub oczu podczas cięcia rur,
 Uraz ciała podczas używania narzędzi spalinowych.

5. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:
Teren budowy należy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami
postronnymi. Konieczne jest wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic
ostrzegawczych. Wykop zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą a w porze
wieczorowo-nocnej odpowiednio oświetlić.
6. Wskazania do instruktażu BHP dla pracowników:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą zostać przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP. Podczas szkolenia należy określić zasady
postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Pracowników należy
przeszkolić pod kątem stosowania środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.
7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
zagrożeniom podczas wykonywania robót w strefie szczególnego
zagrożenia zdrowia:
Zasady BHP podczas wykonywania robót w zakresie wykonania
projektowanych przyłączy:
 Na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz
drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia,
 Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania projektowanej
instalacji oraz technologii montażu rur danego Producenta,
 Wykonywanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego
powinno być poprzedzone wyznaczeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane,
 Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać
sposobem wyłącznie ręcznym,
 Wykop bez zabezpieczeń można wykonywać do głębokości 1m (dla gruntu
zwartego). Dla głębszych wykopów stosować zabezpieczenia z bali
drewnianych i stalowych rozpór,
 Niedozwolone jest przebywanie pracowników pomiędzy ścianą wykopu a
koparką,
 W celu zapewnienia niezbędnej asekuracji należy ustalić rodzaj robót, które
muszą wykonywać co najmniej dwie osoby,
 W porze wieczorowo-nocnej zastosować odpowiednie oświetlenie,
 Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychów) muszą posiadać
odpowiednie uprawnienia,
 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz
odzież, obuwie robocze,
 Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy muszą być
wyposażeni w kamizelki odblaskowe,







Zabronione jest przebywanie na budowie osób nieupoważnionych,
Ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń,
Urządzić odpowiednie stanowisko składowania materiałów,
Nie przemieszczać materiałów ponad ludźmi,
Należy urządzić pomieszczenie socjalne i umieścić w nim wykaz zawierający
adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej i
Policji. W pomieszczeniu tym udostępnić także aktualne instrukcje BHP
dotyczące udzielania pierwszej pomocy, obsługi maszyn i urządzeń
technicznych oraz instrukcje wykonywania prac związanych z zagrożeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.

