
Bezpieczne odśnieżanie dachów

Zanim pracodawca skieruje pracownika do odśnieżania dachu powinien pamiętać, że:

do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające●

brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
pracownik skierowany do odśnieżania powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku●

zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania
pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości●

(szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie
zabezpieczające przed poślizgnięciem); jeśli to możliwe, należy stosować środki ochrony zbiorowej, np. stabilnie
zamontowane bariery
przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych●

strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu i lodu.

Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu, jeżeli:

nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości!●

nie zostali skutecznie i w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie odśnieżać!●

nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego●

pracownika nie wyposażono w indywidualne środki zabezpieczające przez takim upadkiem!

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko
przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również upewnić, że dach się nie
załamie pod ciężarem osoby odśnieżającej i zalegającego śniegu.

Standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni:

Zapewnienie odzieży ochronnej, chroniącej przed niską temperaturą.●

Zapewnienie ciepłych napojów, przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC.●

Zapewnienie posiłków profilaktycznych dla pracowników wykonujących pracę związane z wysiłkiem fizycznym,●

powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ)
u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca).
Zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni ogrzeją się lub●

zmienią odzież – temperatura w nich nie może być niższa niż 16 stopni C. W razie gdy ze względu na rodzaje
prac wykonywanych na otwartej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie pomieszczenia, należy zapewnić
pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań
ochrony przeciwpożarowej.

Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i
indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, należy pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób
postronnych (zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty (także
śnieg czy sople lodu).

Zachęcamy do zapoznania sie z ulotką Państwowej Inspekcji Pracy

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228179/bezpieczne%20odsniezanie%20dachow.pdf
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