Живот
и работа
С ТРОИТЕЛС ТВО
– ОБУЧЕНИЕ ПО
BOZP

(Опазване на здраве
и безопасност при работа - Озбр)

Забранена е работата в строителството без
правилно обучение!
Работодателят е задължен да осигури
входно и периодично обучение по Озбр за
чужденците работещи на строежите на език,
разбираем за тях!

М инимално

съдържание на

обучението по

Озбр

A. Обучение за законните и други наредби
за осигуряване на Озбр

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задължения на работодателя при
предотвратяване на опасности за живота
и здравето по време на работа
Права и задължения на работниците при
осигуряване на Озбр
Професионална и здравословна
годност (квалификация на работника за
определената дейност/работа)
Общи указания и знания за осигуряване
на безопасност на труда
Безопасност на технически съоръжения
и свързаните с тях законни и други
наредби
Лични защитни работни средства,
работни дрехи и обувки, миещи,
почистващи и дезинфекциращи средства
и здравословни напитки
Трудови злополуки и професионални
болести (съобщаване на злополука,
оказване на първа помощ)
Система за управление на Озбр и валидни
вътрешни наредби
Законни наредби за осигуряване на Озбр
на строежите (§ 3 Закон № 309/2006
Sb.) според изпълняваните дейности на
строежа (правителствено постановление
№ 591/2006 Sb.)

•

Други наредби за осигуряване на Озбр
(вътрешнофирмени наредби, технически
норми, строителни наредби, транспортни
наредби, наредби за противопожарна
охрана и др.)

B. Инструктаж, информация и указания за
конкретното работно място на работника

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Концепция на работното място (план на
строителната площадка/строежа)
Уведомяване за реалните и евентуалните
рисковете на работното място
Трасета за достъп и евакуация
Разположение на изключвателите на
електрическа енергия, евентуално кранове
на обработваните вещества, газове и др.
Значение на звукови светлинни сигнали,
използвани при работа за сигнализиране
на опасни състояния на съоръженията
Държание на работниците в близост до
строителни устройства
Място за първа помощ, разположение на
аптечката
Важни телефонни номера, евентуално
лица, към които трябва да се обърнете
при констатация на повреди или опасни
ситуации
Противопожарна охрана (противопожарни
алармени инструкции, план за евакуация
при пожар)
Работа с електрически уреди
Ограничаване на разрешените дейности
с електрически съоръжения на лица
без съответните електротехнически
квалификации
Други принципи на Озбр според
преобладаващите работи

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“

