
Ogólne Zasady BHP obowiązujące zawodników biorących udział w Regionalnym Turnieju 
Systemów Dociepleń 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY  

1. Wysłuchaj z uwagę wszelkich wskazówek organizatora Turnieju i staraj się do nich stosować. 
2. Pracę możesz rozpocząć w ubraniu roboczym i w obuwiu o podeszwach antypoślizgowych, 

pamiętając o przygotowaniu potrzebnych narzędzi oraz sprzętu ochrony indywidualnej. 
3. Sprawdź stan techniczny narzędzi ręcznych, a m.in. to, czy młotki, pobijaki itp. sprzęt jest prawidłowo 

zaklinowany w uchwytach. 
4. Pamiętaj o sprawdzeniu przed użyciem stanu technicznego elektronarzędzi (m.in. wiertarki, itp.), 

a szczególnie stanu izolacji przewodów elektrycznych, stanu obudowy i zamontowanych osłon 
fabrycznych. Sprawdź funkcjonowanie urządzeń bez obciążenia. 

5. Zorganizuj swe stanowisko pracy. Przygotuj odpowiednio drogi transportowe, by nie było na nich 
żadnych przeszkód. 

W TRAKCIE WYKONYWANIA ZADANIA TURNIEJOWEGO 

1. Nie wykonuj żadnych prac, których ci nie zlecono i co do których nie jesteś pewny, że wykonasz je 
bezpiecznie. 

2. Nie dopuszczaj, by osoby nieupoważnione wchodziły na twe stanowisko robocze, nie uruchamiały 
elektronarzędzi oraz nie przeszkadzały Ci w pracy. 

3. Podczas przygotowywania zapraw zabezpiecz oczy (okularami ochronnymi), dłonie (rękawicami 
roboczymi) i drogi oddechowe (półmaską). Jeśli jest taka potrzeba zastosuj ochronniki słuchu. 

4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas i po cięciu metalowych profili, pamiętając o ich bardzo 
ostrych krawędziach. Czynności te wykonuj w rękawicach roboczych. 

5. Zabezpiecz przed uszkodzeniem przewody doprowadzające prąd elektryczny do elektronarzędzi 
i ewentualnych innych urządzeń. 

6. W trakcie pracy sprawdzaj co pewien czas zamocowanie elementów roboczych elektronarzędzi 
(wierteł, tarcz, itp.) w oprawach i dokręcaj ewentualnie poluzowane uchwyty.  

7. Gdy elektronarzędzie nie jest używane przez dłuższy czas odłącz je od zasilania. Koniecznie uczyń to 
także po zakończeniu prac oraz w trakcie jego czyszczenia. 

8. Podczas wszelkich prac prowadzonych w bliskim sąsiedztwie instalacji lub osprzętu elektrycznego 
zachowaj szczególną ostrożność. 

9. Podczas prac z materiałami łatwopalnymi nie używaj ognia na stanowisku pracy. 
10. Posiłki spożywaj jedynie w wyznaczonym do tego celu miejscu, pamiętając o zachowaniu 

podstawowych zasad higieny. 

PO ZAKOŃCZENIU PRACY  

1. Uporządkuj swe stanowisko pracy. Zabezpiecz sprzęt i narzędzia znajdujące się na nim. 
2. Sprawdź, czy pozostawione materiały i urządzenia nie stworzą zagrożenia po opuszczeniu przez 

ciebie miejsca pracy. 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AWARYJNEJ  

1. W razie wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy, wstrzymaj prace, zabezpiecz stanowisko 
i poinformuj o tym fakcie organizatora Turnieju. 

2. Zgłoś organizatorowi Turnieju ewentualny wypadek, nawet taki, który wydaje Ci się błahy. Pamiętaj, 
że nawet drobne skaleczenie może w konsekwencji doprowadzić do nieoczekiwanych zmian 
chorobowych. 

3. Jeżeli jest taka potrzeba, udziel pomocy poszkodowanemu. Zabezpiecz miejsce wypadku. 
4. W razie wystąpienia pożaru postępuj zgodnie z instrukcją przeciwpożarową. W pierwszej kolejności 

zaalarmuj pozostałych pracowników i spróbuj ugasić pożar w zarodku. 
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