
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA

DO PROJEKTU REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ 
WRAZ ZE STACJĄ-ZMIĘKCZANIA DLA KLINICZNEGO CENTRUM 
GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU.

1 . Podstawa opracowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 

dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

{ { Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie 
ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 
91 poz. 811 ).

- 2 . Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów  

- zabudowa 4 szt. zbiorników wody o łącznej pojemności V=18 m3 
            - zamontowanie pompowego zestawu hydroforowego 
            - montaż armatury i przewodów technologicznych 
            - niezbędne prace ogólnobudowlane i adaptacja pomieszczenia 
                - wymiana odcinka przewodu wodociągowego na nowy o średnicy Dz63PE 

- 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-
- sieć wodociągowa;
- kable elektroenergetyczne;
- kable telekomunikacyjne;
- kanalizacja telekomunikacyjna;
- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa;
-

- 4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi
- instalacje elektryczne;

- 5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeñ występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, okreœlające skalę i rodzaje zagrżeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Roboty budowlane  wykonywane  w związku  z  budową stwarzają  zagrożenie  przysypania 
ziemią - pomimo tego że w projekcie  wszystkie wykopy zaprojektowano o ścianach umocnionych - 
z rozporami.

Teren robót jest  uzbrojony,  wszelkie  wykopy w rejonie  zbliżeń  do istniejących urządzeñ 
elektroenergetycznych  wykonywać ręcznie.
6.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem  do  robót  wykonawca  winien  zapewniæ  szkolenie  BHP wszystkim 
pracownikom  będącym  wykonywać  roboty,  oraz  przeszkolenie  i  zapoznanie  się  z  instrukcjami 
obsługi stosowanych na budowie maszyn pracownikom przewidzianym do ich obsługi .

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  zapewnić  organizację  pracy i  stanowisk  w  sposób 
zabezpieczający pracowników przed wypadkami .

Stosowane w trakcie robót maszyny i urządzenia winny spełniać wymagania BHP przez cały 
okres ich użytkowania , a pracownik powinien mieć dostęp do aktualnej instrukcji ich obsługi.



Maszyny  powinny  byæ  wyposażone  i  oznaczone  zgodnie  z  przepisami  rozdziału  3 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i 
higieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( Dz.U. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje dotyczące 
udzielania  pierwszej  pomocy oraz  zapewnić  punkt  apteczny oraz  przeszkoliæ  do  jego  obsługi 
pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy .

N

- 7.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii  i 
innych zagrożeń.

   W celu zapobieżenia wypadkom przy realizacji przedsięwzięcia należy :
- przed przystąpieniem do robót trwale oznaczyæ przebieg istniejącego uzbrojenia w strefie robót, 

w  miejscach  zbliżeñ  wykonć  przekopy  kontrolne  celem  zweryfikowania  rzeczywistego 
przebiegu uzbrojenia; 

- przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP;
- przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić im dostęp do 

instrukcji udzielania pierwszej pomocy;
- zorganizować stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami;
- -całość robót wykonywać zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w projekcie.
-
-                         
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