Життя
та праця
БУДІВНИЦТВО
– ІНС ТРУКТАЖ
З ТБОЗР

Роботу на будівництві не можна виконувати
без належного інструктажу!
Роботодавець зобов’язаний забезпечити
вступні та регулярні інструктажі з ТБОЗР
для іноземців, що працюють на будівництві,
тією мовою, яка є для іноземця зрозумілою!

М інімальний

інструктажу з

обсяг

ТБОЗР

A.Курси про нормативно-правові та інші
акти для забезпечення ТБОЗР

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обов’язки роботодавця щодо запобігання
небезпеки для життя та здоров’я під час
роботи
Права та обов’язки працівників для
забезпечення ТБОЗР
Фахова кваліфікація та стан здоров’я
(кваліфікація працівника для даної
діяльності/роботи)
Загальні правила та знання для гарантії
безпечної праці
Безпека технічного забезпечення
та пов’язані з нею юридичні й інші
постанови
Особисті робочі засоби безпеки, робочий
одяг та взуття, засоби для миття, чищення
та дезінфекції, захисні напої
Виробничі травми та професійні хвороби
(повідомлення про травму, надання
першої допомоги)
Система управління ТБОЗР та дійсні
внутрішні постанови
Нормативно-правові акти про забезпечення
ТБОЗР на будівництві (§ 3 Зак. № 309/2006
Зб.) згідно з виконуваною діяльністю на
будівництві (ДП № 591/2006 Зб.)

•

Інші постанови для забезпечення ТБОЗР
(внутрішні постанови роботодавця,
технічні норми, будівельні постанови,
транспортні постанови, постанови про
пожежну безпеку та ін.)

B.Інструктаж, інформація та правила для
працівника на конкретному робочому
місці

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рішення робочого місця (план
будмайданчика/будівництва
Попередження про небезпеку, яка існує на
робочому місці чи може виникнути
Підхідні та аварійні сполучення
Розташування вимикачів подачі
електроенергії або перекриття
відпрацьованих матеріалів, газу та ін.
Значення звукових та світлових сигналів,
що використовуються під час роботи для
сигналізації небезпечного стану пристроїв
Поведінка працівників поблизу
будівельного обладнання
Місце першої допомоги, розміщення
аптечки
Важливі телефонні номери або особи,
до яких потрібно звернутися у випадку
з’ясування несправностей чи небезпечних
ситуацій
Пожежна безпека (правила пожежної
тривоги, план евакуації при пожежі)
Обслуговування електричних приборів
Обмеження дозволених робіт
з електричними приладами для осів без
належної електротехнічної кваліфікації
Інші правила ТБОЗР відповідно до
основної роботи

Створено в рамках проекту, фінансованого МПСС
«Усунення бар’єрів та підвищення рівня ТБОЗР закордонних
працівників»

