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CZĘŚĆ  OPISOWA

Podstawa opracowania : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.
2003. Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót w przedmiotowym zamierzeniu budowlanym obejmuje
rozbiórkę budynku.

2. W skład istniejących obiektów budowlanych wchodzą:
- budynek parterowy typu pawilonowego stanowiący dobudowę do
drugiego budynku.

3. Istniejące elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia
     dla ludzi.

4. Potencjalne zagrożenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego
występują przy wykonywaniu robót rozbiórkowych eternitu, którego
składnikiem jest azbest.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
października 2005 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U. Nr
216 poz.1824. :
1.   Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu wyrobów
albo usuwaniu wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest jest
obowiązany stosować środki ochrony pracowników przed szkodliwym
działaniem pyłu zawierającego azbest, zwanego dalej "pyłem azbestu", w
tym w szczególności:
- podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i

ograniczać jego stężenie w powietrzu,
- kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu -

w sposób określony w odrębnych przepisach,
- oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na

działanie pyłu azbestu.
2.   Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych lub innych prac
związanych z usuwaniem wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających
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azbest pracodawca jest obowiązany sporządzić plan prac, w szczególności
obejmujący:
- ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiałach

przeznaczonych do usunięcia oraz ocenę stanu technicznego tych
materiałów,

- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów i (lub) innych
materiałów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych
środków,

- określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczania uwalniania się
pyłu azbestu do powietrza,

- zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa pracy,

- poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie
pyłu azbestu, o sposobach postępowania i niezbędnych środkach
ochronnych.

3.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby:
- liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu

występuje narażenie na działanie azbestu, i czas trwania tego narażenia
były ograniczone do niezbędnego minimum,

- maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac
eliminowały lub ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a
szczególnie jego emisję do środowiska pracy i (lub) środowiska
naturalnego,

- strefy pracy, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu,
były:

• wydzielone - w celu uniknięcia narażenia innych osób na
działanie pyłu azbestu,

• niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach,
• oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami

"UWAGA - ZAGROŻENIE AZBESTEM",
- przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była

odzież ochronna i sprzęt ochrony układu oddechowego.
4.  Techniczne środki mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie
emisji pyłu azbestu powinny obejmować w szczególności:
- mechanizację prac,
- stosowanie w miarę możliwości metod mokrych,
- stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi

mechanicznych,
- spajanie włókien azbestowych przy użyciu środków wiążących,
- wydzielanie z pomieszczeń miejsc pracy i procesów stwarzających

zagrożenie lub izolowanie całych pomieszczeń,
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- stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podciśnienia w
wydzielonym obszarze pracy,

- utrzymywanie podciśnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych i
uszczelnionych strefach pracy, w których występuje emisja pyłu
azbestu.

5.  Pracodawca jest obowiązany tak organizować stanowiska pracy, na
których występuje narażenie na wdychanie pyłu azbestu, aby pracownik nie
musiał wykonywać czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego
oraz nie był narażony na działanie innych czynników o działaniu
rakotwórczym lub o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.
6.  Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby dostarczane pracownikom
narażonym na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej były właściwe do poziomu narażenia oraz
zapobiegały odpowiednio stykaniu się ciała z pyłami azbestu i ich
wdychaniu.
Odzież używana przez pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia
na działanie pyłu azbestu powinna być wykonana z materiału
uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestu oraz umożliwiającego
łatwe czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach
powinny szczelnie przylegać do ciała.
7.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w
warunkach narażenia na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej były:
• oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami

filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro - w sposób uniemożliwiający
uwalnianie się pyłu do środowiska pracy i (lub) do środowiska
naturalnego,

• przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu - w taki sposób, aby
wykluczyć kontakt z własną odzieżą pracowników.

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej nie mogą być
używane poza miejscem pracy.
Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być
zapakowana i odpowiednio oznakowana.
 8.  W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na
działanie pyłu azbestu, niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie
napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz
przebywanie bez wyraźnej potrzeby.
9.1. Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo
usuwaniem wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest
pracodawca jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu wykonywania
prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w
sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska.
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9.2. Sprzątanie powinno być wykonywane z maksymalną starannością, z
wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w
wysoko skuteczne filtry lub metodą czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne
jest ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczeń oraz środków
i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
9.3. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia
powinny być czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej.
9.4. Pył azbestu gromadzony w elementach filtracyjnych należy regularnie
usuwać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Filtry
włókninowe należy wymieniać po wzroście oporów do wartości
określonych w instrukcji użytkowania. Zużyte filtry należy usuwać, pakując
je do szczelnych worków i postępując z nimi tak, jak z innymi odpadami
zawierającymi azbest. Regenerowanie filtrów jest niedopuszczalne.
Worki do gromadzenia pyłu azbestu, zamontowane w urządzeniach
odpylających, powinny być przeznaczone do jednorazowego użytku.
10.1.  Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo
usuwaniem wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest należy
ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie drobnych i
słabo związanych.
Odpadów zawierających azbest nie należy mieszać z innymi rodzajami
odpadów.
10.2. Usunięte wyroby i inne materiały z zawartością azbestu należy
pakować w worki z folii polietylenowej lub w inne szczelne i oznakowane
opakowania. Opakowania powinny posiadać wystarczającą wytrzymałość na
uszkodzenie oraz nie mogą być podatne na oddziaływanie warunków
atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania worków
papierowych.
10.3.  Pakowanie usuniętych wyrobów i innych materiałów z zawartością
azbestu powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do
ostatecznego składowania.
10.4.  Opakowania powinny być szczelnie zamykane bezpośrednio po ich
napełnieniu i po każdorazowym ich dopełnianiu - przez zgrzewanie lub
zalepianie taśmą samoprzylepną o wytrzymałości uniemożliwiającej ich
przypadkowe otwarcie.
11. Oznakowania:
- Wszystkie usunięte wyroby i inne materiały zawierające azbest powinny

być trwale i wyraźnie oznakowane w sposób określony w poz. 4.1.1.
opisu technicznego do projektu rozbiórki przybudówki budynku
Hydrotechniki.

- Oznakowanie opakowań powinno mieć formę etykiety, trwale
przytwierdzonej do opakowania, lub bezpośredniego nadruku na
opakowaniu.
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- Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe (nie
ulegające zniszczeniu, zwłaszcza pod wpływem warunków
atmosferycznych i czynników mechanicznych).

    Ponadto zagrożenia mogą wystąpić, niezależnie prac związanych z
usuwaniem eternitu, przy rozbiórce elementów dokonywanych z
rusztowań.

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
stosować odpowiednie zabezpieczenia.

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zostać przeszkoleni w
zakresie:
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski,
rękawice, odzież i obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary
ochronne, prace na wysokości – pasy ochronne),
- obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty;
uwaga : jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady.
Brygadzistów wyznacza kierownik budowy.
- przejść przeszkolenie na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6. W trakcie wykonywania prac w miejscach gdzie znajdują się robocze
wejścia, należy wykonać kładki zabezpieczone obustronnie poręczami
do wysokości 1,1 m.

     Miejsce robót oznakowane powinno zostać tablicami ostrzegawczymi.
     Teren wykonywania robót powinien zostać wydzielony ogrodzeniem
     pełnym.

Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny
być przechowywane w biurze kierownika budowy.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać
opracowany przez kierownika budowy.

Opracował: inż. Marian Adamek.
Gdańsk, październik 2009 r.


