ZR-03-VLOD-03-07
KARTA INFORMACYJNA O ZAGROŻENIACH / INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
Nr POLECENIA /ZLECENIA WYKONANIA PRACY;IOR

I.

Strefa pracy: lokalizacja i nazwa instalacji/urządzenia:

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W STREFIE PRACY, JEJ GRANICACH I ICH BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE
WYNIKAJĄCYCH Z SYTUACJI RUCHOWEJ
wypełnia – dopuszczający

*właściwe Zaznacz „X”. wszystkie pozycje muszą być zaznaczone

Tak*

**niepotrzebne skreślić

Nie*

Urządzenia lub instalacje w strefie pracy, jej granicach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, które w czasie wykonywania
prac:
pozostają w dyspozycji operacyjnej (wymienić);
pozostają pod napięciem - dotyczy urządzeń elektroenergetycznych (wymienić);
Prace prowadzone w sąsiednich strefach pracy
Poparzenie - wysoka temperatura urządzeń lub instalacji
Ostre wystające lub wirujące elementy
Występowanie strefy zagrożenie wybuchem (pyłowa** / gazowa**). STREFA:
Niebezpieczne substancje lub mieszaniny chemiczne (jakie?):
Niedobór tlenu lub niebezpieczne substancje w atmosferze
Pola elektromagnetyczne (rodzaj strefy): STREFA:
Nadmierne zapylenie (pył węglowy**; pył biomasy**; pył węgla i biomasy**;)
Wysoka lub niska temperatura otoczenia.
Upadek z wysokości.
Upadek przedmiotów z wysokości.
Zasypanie w wykopie.

Inne niż w/w (wymienić): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Granice strefy pracy uzgodniono. Potwierdzamy, że identyfikacja zagrożeń występujących w strefie pracy i w uzgodnionych granicach
strefy pracy została przeprowadzona. Kierujący zespołem / nadzorujący** zobowiązany jest poinformować członków zespołu o
zidentyfikowanych zagrożeniach i sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami.

……………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………

Data i czytelny podpis wykonującego pracę / kierującego zespołem i
nadzorującego**

Data i czytelny podpis dopuszczającego

II.

KARTA BADANIA ATMOSFERY W MIEJSCU PRACY
wypełnia – dopuszczający

Stężenie:

Wynik badania dnia:

Wartość dopuszczalna

Data:
Tlen O2 [%]

19 <wynik badania <22

Wodór H2 [% DGW]

< 10% DGW

Metan CH4 [%]

< 1% w mieszaninie

Propan-butan [%DGW]

< 10 DGW

Siarkowodór H2S [mg/m3]
Ditlenek węgla CO2 [mg/m3]
Tlenek węgla CO [mg/m3]
Inne:
Podpis badającego:

15min< 14752ppm
(27000mg/m3);
8h < 4917ppm (9000mg/m3)
15min< 100,5ppm (117mg/m3)
8h < 19,7ppm (23mg/m3)
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III.

KARTA BADANIA ATMOSFERY W MIEJSCU PRACY Ciąg dalszy
wypełnia – dopuszczający

Stężenie:

Wynik badania dnia:

Wartość dopuszczalna

Data:
Tlen O2 [%]

19 <wynik badania <22

Wodór H2 [% DGW]

< 10% DGW

Metan CH4 [%]

< 1% w mieszaninie

Propan-butan [%DGW]

< 10 DGW

Siarkowodór H2S [mg/m3]
15min< 14752ppm
(27000mg/m3);
8h < 4917ppm (9000mg/m3)
15min< 100,5ppm (117mg/m3)
8h < 19,7ppm (23mg/m3)

Ditlenek węgla CO2 [mg/m3]
Tlenek węgla CO [mg/m3]
Inne:
Podpis badającego:

IV.

POTWIERDZENIE UDZIELENIA / PRZYJĘCIA INFORMACJI WYMAGANYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

1)

Oświadczam, że przed rozpoczęciem pracy zapoznałem członków zespołu:
a) ze sposobem przygotowania strefy pracy;
b) z zakresem prac do wykonania i metodami ich bezpiecznego wykonywania;
c)
z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;
d) zagrożeniami związanymi z zakresem i technologią wykonywanych prac;
e) środkach ochrony wymaganych do bezpiecznego wykonania pracy;
f)
zasadami komunikacji i planem ewakuacji*
2) Ponadto członkom zespołu przypomniałem o obowiązku:
a) stosowania przydzielonych środków ochrony oraz właściwych i sprawnych narzędzi, sprzętu oraz innego wyposażenia technicznego
wymaganego do bezpiecznego wykonania poleconych prac;
b) reagowania na nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez innych członków zespołu oraz informowania o tym
kierującego zespołem;
c)
każdorazowego informowania kierującego zespołem, o konieczności przerwania pracy w razie braku możliwości jej wykonania zgodnie z
przepisami lub zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpożarowej.

l.p.
Imię i nazwisko / nazwa firmy

Informacje, o których mowa w pkt. 1) i 2)
zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.
Data i godzina
Czytelny podpis członka
zespołu

Czytelny podpis
kierującego zespołem
lub nadzorującego,

1
2
3
4
5
6
7
V.
Data
kontroli

KONTROLE PROWADZONE W STREFIE PRACY I W JEJ GRANICACH

Imię i nazwisko
kontrolującego

1
2
3
4
* - niepotrzebne skreślić

Uwagi i spostrzeżenia

Czytelny podpis
Kontrolującego
Kierującego
zespołem

