
Пам’ятаємо- лихо легше попередити,
чим потім намагатись компенсувати заподіяний збиток!

Тільки неухильне виконання правил охорони праці гарантує
безпеку!

Відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ та ПЗ у Котовському районі, Котовськ 50 років 78 «в»  http://fsnvkot.ucoz.ru/, тел.. 26397
Котовський відділ нагляду за промисловою безпекою та охороною праці, вул.. Вокзальна 3, тел.. 22521

Аналіз наявних страхових ризиків свідчить про  зв'язок   сезонних високих температур повітря робочих зон з причинами
конкретних нещасних випадків на виробництві. Тому нагальною стає необхідність проведення ефективних заходів з попе-
редження нещасних випадків під час підвищення температури повітря.

З метою профілактики травматизму  Котовський відділ нагляду за промисловою безпекою та охороною
праці спільно з відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на ви-
робництві та професійних захворювань у Котовському районі звертаються  до керівників підприємств та уста-
нов ( на яких організовано виконання робіт на відкритому повітрі в умовах сезонних  підвищенних температур)
із закликом взяти під особистий контроль питання стану безпеки під час проведення робіт на відкритому

повітрі в спеку, мобілізувати колективи на виконання важливих заходів безпеки.

Керівникам різних рівнів і особливо керівникам робіт,  в умовах підвищення температури повітря необхідно  більш
ретельно планувати виробничі завдання для кожного робочого місця саме з урахуванням можливого негативного впливу
на організм працівників підвищених температур, інших  небезпечних чи шкідливих факторів, що можуть посилюватись в
спеку.

 Щоб компенсувати можливий негативний вплив високих температур необхідно:
• забезпечити працівників питною водою;
• провести позапланові інструктажі  щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допо-

моги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення;
• доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;
• проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з

підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки ;
• збільшити тривалість технологічних перерв будівельним бригадам та обмежити роботу в  «температурні часи пік»

працівників, які виконують фасадні та покрівельні роботи ;

В особливо несприятливих умовах:
- запроваджувати спеціальні графіки з урахуванням оптимальних режимів роботи та відпочинку,
- проводити суворий контроль за використанням відповідного спеціального одягу, спеціального взуття і особливо за

наявністю головних уборів.

 При необхідності внести тимчасові зміни до правил внутрішнього розпорядку задля організації роботи на повітрі в
більш сприятливий час доби.

Посилити контроль за виконавською та технологічною дисципліною на водопровідно-каналізаційних  об’єктах так як
ризики небезпечного впливу шкідливих речовин,особливо в замкнутих просторах (колодязях, камерах,лазах, відстійниках
тощо), в умовах підвищеної температури навколишнього середовища,- зростають в рази!

Особливу увагу рекомендується звернути на фактичний стан каналізаційних та очисних споруд та забезпечення
проведення робіт в колодязях з оформленням  відповідних нарядів допусків  і під особистим контролем керівників робіт та
безумовним виконанням основних правил:

- роботи в колодязях, камерах, відстійниках дозволяється проводити  тільки спеціалізованим підприємствам, що ма-
ють відповідний дозвіл і кваліфікованих працівників, забезпечених усіма необхідними засобами індивідуального захисту
та контрольно-вимірювальними приладами, сигналізаторами шкідливих і небезпечних чинників середовища;

- перш ніж починати роботи в каналізаційних колодязях, відстійниках, зливних ямах необхідно провести аналіз загазова-
ності на наявність шкідливих і небезпечних речовин і при необхідності забезпечити їх вентиляцію;

- перед спуском в колодязь необхідно упевнитися у відсутності шкідливих газів за допомогою переносного газоаналіза-
тора або опусканням засвіченого шахтарського ліхтаря;

- спуск людей у загазовані колодязі дозволяється тільки в шланговому або ізолюючому протигазі;

- виконувати роботи в замкнутих просторах повинна бригада в складі не менше чим з трьох працівників;

- відкриті каналізаційні колодязі мають бути огородженні з метою не допущення падіння в них людей, тварин або наїзду
транспортних засобів;

- працівники під час спуску в колодязь, камеру або робочий канал, повинні надіти запобіжний пояс із страховочную
мотузкою;

- у випадку якщо газ неможливо повністю видалити з колодязя, тоді працівник повинен кожні 10 хвилин підніматися на
поверхню і відпочивати 20 хвили;

- під час робіт усередині споруд каналізаційної мережі категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь,
палити, запалювати сірники, перевіряти наявність газу підпаленими ганчірками чи папером!

http://fsnvkot.ucoz.ru/

