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                                        CZĘŚĆ   OPISOWA

           informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robót i kolejność realizacji.

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych  
przebudowy 2 mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Sosnowieckiej 31 w 
Głubczycach .

Kolejność realizacji :
- demontaż zbędnych instalacji
- przygotowanie podłoża pod montaż przewodów i osprzętu instalacji
- wykonanie przekuć przez ściany oraz stropy
- układanie przewodów
-  montaż rozdzielnic aparatury zabezpieczającej
- montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego
- wykonanie badan i pomiarów instalacji

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

             
                 Elementów zagospodarowania , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
                  i zdrowia ludzi brak .

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót .

                  Podczas wykonywania robót mogą występować następujące zagrożenia :

                      
– porażenie prądem elektrycznym ,
–  skaleczenia, stłuczenia , zmiażdzenia,
– oderwanie się części ruchomych maszyn i narzędzi
– przewrócenie się drabiny lub upadek z wysokości 

 

              4.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.
                   
                     Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać
                     przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu
                     się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót  pracownicy winni 
                     potwierdzić pisemnie, iż zostali do nich odpowiednio przygotowani.



5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom.

                 
                 Wszystkie prace winne być wykonane na podstawie :

   -Projektu  budowlano – wykonawczego  instalacji elektrycznych przebudowy dwóch mieszkań
    -Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika budowy wg
      Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
      oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ( Dz.U. z dnia 10.07.2003 )

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr.129 poz.844 wraz ze 
zmianą ujęta w Dz.U. nr.91 poz.811 z 2002 roku )

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
( Dz.U. nr.47 poz.401 )

    Do pracy mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny
    pracy, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku 
    przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót  na określonym stanowisku pracy.
    Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
    kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych stosownie do zakresu obowiązków.
    Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki 
    ochrony indywidualnej , odzieży oraz obuwia.
    W czasie wykonywania prac  należy stosować tylko właściwe i sprawne narzędzia .
      Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej.
    Plac budowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy oraz apteczkę pierwszej pomocy.


