INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CZEŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Zakres robót przedmiotowej inwestycji obejmuje odprowadzenie ścieków sanitarnych
od budynku automatycznej toalety miejskiej oraz budynku restauracji do istniejącej sieci w
dz. nr geod. 17/23 w Poznaniu.
Projektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej w parku im. Jana Pawła II w dz. nr geod. 17/23
ma za zadanie :
bezkolizyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z instalacji KS2-KS6 do istniejącej
studni o rzędnej dna 56,59 m n.p.m. zlokalizowanej w dz. nr 17/23.
posiadać taką nośność i zagłębienie aby nie nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie rur od
obciążeń statycznych i dynamicznych
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie objętym inwestycją istnieje infrastruktura podziemna, tj.:
•

sieć gazowa

•

sieć wodociągowa

•

sieć kanalizacji ogólnospławnej

•

podziemna linia energetyczna

Dokładne rzędne oraz dokładny przebieg w/w infrastruktury jest nieznany. Należy
ustalić to na etapie budowy za pomocą przekopów próbnych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Charakter i sposób inwestycji oraz lokalizacja projektowanej instalacji jest w terenie
zielonym (park Jana Pawła II) przy ul. Dolna Wilda, dz. 17/23, w oddaleniu od dróg z dużym
natężeniem

ruchu.

Na

terenie

inwestycji

nie

występują

elementy

stanowiące

zagospodarowania tego terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi, pod warunkiem zachowania należytej ostrożności i przestrzegania przepisów BHP w
stosunku do istniejącego w/w uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych
W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych przy budowie instalacji kanalizacji
sanitarnej mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia, związane z:
1.

wpadnięciem pracownika lub innej osoby do wykopu, który został źle oznakowany lub
spowodowane złym oświetleniem terenu i brakiem właściwych dojść do stanowisk
pracy .

2.

uszkodzenie istniejącego uzbrojenia terenu przy pracach ziemnych

3.

porażeniami prądem przy braku zachowania należytej ostrożności lub przy złym
oznakowaniu strefy niebezpiecznej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót budowlanych
Szczegółowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny być znane wykonawcy,
kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru, a także pracownikom realizującym to zadanie
inwestycyjne.
Znajomość przepisów BHP obowiązuje cały dozór techniczny i personel wykonawczy.
Kierownik budowy oraz kierownicy obiektów, zobowiązani są do systematycznego
prowadzenia szkoleń BHP pracowników, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom
wynikającym z prac budowlano – montażowych
6.

Wskazanie

środków

technicznych

i

organizacyjnych,

zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń
Stosować

okulary

ochronne

do

ochrony

oczu,

a

z

odzieży

ochronnej

kurtki

przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. Przy pracy w głębokim wykopie i zagrożeniu
spadającymi z góry elementami koniecznie stosować kaski ochronne.
7. Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy wyznaczy osoby
kierujące tymi robotami oraz ustali zakres tych robót, kolejność ich wykonywania oraz
szczegółowe warunki BHP.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z
wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie.
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się z
zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia.
Powiadomić kierownika budowy o zaistniałym zagrożeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku
powiadomić

odpowiednie

służby,

a

poszkodowanym

udzielić

przedmedycznej.
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