Живот
и работа
БЕЗОПАСНОСТ НА
СТРОИТЕЛНАТА
ПЛОЩАДКА – БЕЗ
ЗЛОПОЛУКИ!

Строителството във връзка с броя на
злополуките и преди всичко със смъртните
трудови злополуки е високо рисков отрасъл.
Затова работете безопасно, за да избегнете
злополуки!
Работа на високо

Безопасно използване на стълби:
• Уверете се, че можете да използвате три
контактни точки.
• Не се протягайте излишно много.
• Носете безопасно инструменти
и оборудване.
• Уверете се, че знаете какво
е максималното натоварване на стълбата.
• Винаги разполагайте стълбата така, че да
сте с лице към работата.
• Уверете се, че всички блокиращи лостове
са в правилно положение.
• Носете подходящи обувки и се уверете,
че имате чисти подметки в случай, че
работите близо до хора и врати.
• Знаете ли какво е необходимо за
осигуряване на безопасността?
Необезопасени краища
Реконструкцията – ремонта на стари
сгради – е едно от най-опасните области
в строителството. Честа причина за
тежки и смъртни злополуки е падане от
необезопасен край.

Решение
• Работни задачи, които обхващат работа
на високо, трябва да бъдат означени
и правилно планирани, за да се вземат
подходящи предпазни мерки.
• Строителните площадки трябва да бъдат
внимателно организирани, за да се
предотвратят спъвания и падания.
• На скарите и стълбите не трябва да има
излишни материали и отпадъци..

Земни работи – изкопи
Евентуални злополуки при изпълняване
на земни работи, често завършват с важни
контузии или смърт.
Няколко правила при изпълняване на
изкопни работи:
• Краищата на изкопа се осигуряват
с парапет или бариера.
• Към изкопа трябва да има осигурено
безопасно слизане.
• На отдалечени места е забранено да се
изпълняват самостоятелно изкопни работи
по-дълбоки от 1,3 м.
• Ръчни изкопи, в които влизат работници,
трябва да бъдат по-широки от 80 см.
• Отвесните стени на ръчно изкопани
изкопи трябва да бъдат осигурени
с подпори от дълбочина 1,3 м в застроени
райони и 1,5 м в незастроени райони.

Събаряне
Събарянето в строителството е една от
дейностите, която по принцип представлява
повишена опасност за живота и здравето на
работниците.
Няколко правила при събаряне:
• При събаряне трябва да се осигури
пространството, в което ще се събаря.
• Съборения материал трябва да се отстранява
така, че да не се получи претоварване на
подовете.
• Събаря се така, че да не се нарушава
стабилността на околните обекти.
• Ръчно събаряне на носещи отвесни
конструкции се осъществява винаги в посока
отгоре надолу.
• Със съборен материал съдържащ азбест, се
манипулира като с опасни отпадъци.

Разработено в рамките на проекта финансиран от
Министерството на труда и социалната политика
„Отстраняване на бариерите и повишаване на нивото на
BOZP /безопасност и охрана на труда/ на чуждестранните
работници“

