INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedkładam następujące informacje:

1. Zakres robót.
Roboty ziemne liniowe i jamiste o głębokości do 5,0 m wykonywane koparkami podsiębiernymi
z zastosowaniem rozparć ścian pionowych oraz roboty montaŜowe, przygotowawcze
i porządkowe.

2. Istniejące obiekty budowlane.
W miejscu realizowanej inwestycji znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej.
Roboty w pasie drogi naleŜy wykonywać po uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych
z zarządcą drogi. Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajduje się następująca
infrastruktura techniczna: sieci wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.
Przy budowie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym przy równocześnie występującym ruchu
drogowym istnieje moŜliwość wystąpienia wypadków i zdarzeń drogowych. Przy realizacji
robót w pobliŜu linii elektroenergetycznych w przypadku braku przestrzegania przepisów bhp
istnieje moŜliwość poraŜenia prądem.

4. Szczególne zagroŜenie podczas realizacji robót.
Przy niewłaściwie zabezpieczonych wykopach istnieje moŜliwość zasypania pracownika ziemią.
Przy niewłaściwie prowadzonym rozładunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje
moŜliwość przygniecenia pracownika.

5. Wskazanie

środków

technicznych

i

organizacyjnych,

zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:
− określenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości (w pionie i poziomie) od
istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, w jakiej
mogą być wykonywane roboty ziemne oraz określenia sposobu wykonywania tych robót
(bezpieczną odległość ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostką, w której
zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje);

− ręczne wykonywanie wykopów w pobliŜu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
ręczne głębienie wykopów poszukiwawczych (bez uŜycia kilofów, drągów i podobnych
narzędzi do odspajania gruntu);
− ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych i umieszczenia
napisów

ostrzegawczych,

a

w

miejscach

ogólnodostępnych

ustawienia

balustrad

(składających się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz wolnej przestrzeni między nimi wypełnionej
w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości) w odległości nie mniejszej niŜ 1 m
od krawędzi wykopu, zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego;
− w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa - szczelne zabezpieczenia wykopu
w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego (w tym przypadku moŜna zastosować
balustrady z lin lub taśmy umieszczone na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi
wykopu);
− sporządzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem jeŜeli
roboty wykonywane są w pasie drogi publicznej;
− obudowanie

ścian

wykopu,

odpowiednio

do

jego

głębokości,

struktury

gruntu

i przewidywanych obciąŜeń lub wykonanie skarp o odpowiednim kącie pochylenia;
− zapewnienie bezpiecznych zejść (wejść) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,
(moŜna wykorzystać np. drabinę);
− składowanie urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niŜ 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granicą klina odłamu gruntu, jeŜeli wykop nie jest obudowany;
− zapewnienie, aby osoby współpracujące z operatorem (jeŜeli do wykonania wykopów
uŜywamy sprzętu zmechanizowanego) znajdowały się wyłącznie w zabezpieczonej części
wykopu;
− zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jeŜeli w wykopie gromadzą się szkodliwe opary
i gazy, zwłaszcza tam, gdzie eksploatowane są urządzenia napędzane silnikami spalinowymi;
− zapewnienie wykonywania robót przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jeŜeli wykop
ma głębokość większą niŜ 2 m;
− zapewnienie uŜywania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych kamizelek.
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