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Zestawienie najważniejszych zasad bhp przy eksploatacji rusztowań
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa prac na wysokości naleŜy ograniczać liczbę niebezpiecznych operacji
roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezaleŜnie od ich woli i decyzji. Efekt
ten moŜna osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie dokumentacji technologiczno – organizacyjnej
zawierające wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót.
Kierowanie pracami na wysokości naleŜy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, przygotowanie
techniczne oraz praktykę zawodową.
W pracach na wysokości naleŜy stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezaleŜnie od ich woli
i decyzji
Podczas prac na wysokości naleŜy dokonywać kontroli stanowisk a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i
zamocowania urządzeń zabezpieczających.
Przy budowlach i budynkach naleŜy wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować znakami ostrzegawczymi.
Urządzenia podstawowe słuŜące do transportu poziomego i pionowego naleŜy obsługiwać zgodnie z
instrukcją bezpieczeństwa.
Przed dopuszczeniem do pracy pracowników naleŜy przeszkolić w zakresie bezpiecznego wykonywania
robót informując o zagroŜeniach związanych z pracą.
Do prac na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po przerwie w uŜytkowaniu
spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi naleŜy dokonać ponownej
kontroli technicznej.
Po przerwie w uŜytkowaniu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
naleŜy dokonać ponownej kontroli technicznej.
Pomostów rusztowań nie wolno przeciąŜać materiałami ani ludźmi.
Na rusztowaniu powinna znajdować się tablica informująca o maksymalnym dopuszczalnym obciąŜeniu
pomostów.
Wchodzić i schodzić z rusztowania moŜna tylko po drabinach ustawionych w ciągach komunikacyjnych.
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Pracownicy pracujący na kilku poziomach rusztowania nie powinni znajdować się bezpośrednio jeden nad
drugim.
Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z nie wielkiej wysokości gruzu i zuŜytych
materiałów.
Gruz i zuŜyte materiały naleŜy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
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Poruszając się po rusztowaniu naleŜy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym materiałem.

17.

Rusztowań kozłowych nie wolno podwyŜszać za pomocą skrzyń i innych przedmiotów. Nie wolno ich
równieŜ ustawiać na pomoście w celu podwyŜszenia stanowiska pracy.

13.
14.

