Bezpieczeństwo prac

rozbiórkowych

Duńska Inspekcja Pracy
Duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet) jest organem
państwowym sprawującym m.in. nadzór nad placami
budowy.

Sposób działania
Inspektorzy Duńskiej Inspekcji Pracy wizytują place
budowy w celu przekonania się, czy wszyscy pracują
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Danii.

Na placach budowy w Danii obowiązują duńskie przepisy
bhp z przynależnymi wytycznymi.

W przypadku stwierdzenia sytuacji, które nie spełniają
obowiązujących przepisów, inspektorzy mają następujące
możliwości:

Duńska Inspekcja Pracy jest podzielona na cztery inspektoraty – Centra Nadzoru (Tilsynscenter) i ma główną
siedzibę w Kopenhadze.

Udzielić pouczenia: Pouczyć i dać instrukcje
odnośnie sposobów wykonywania pracy spełniających
wymogi duńskich przepisów.

W inspektoratach pracują m.in. specjaliści sektorowi, a
także inspektorzy, którzy są wyspecjalizowani w branży
budowlanej.

Wydać nakaz: Nakazać zmianę nielegalnych warunków z
podaniem terminu jej realizacji.

Informacje o duńskich przepisach w odniesieniu do
placów budowy znaleźć można na stronie internetowej
www.at.dk

Wydać zakaz: Wstrzymać roboty w przypadku
stwierdzenia bezpośredniego i znacznego zagrożenia
życia i zdrowia - Twojego bądź innych osób na placu
budowy.

Pracownicy Duńskiej Inspekcji Pracy nie władają językiem
polskim. W kontaktach telefonicznych należy zatem
posługiwać się językiem angielskim.

Powiadomić policję o przestępstwie: Wnieść o
wszczęcie postępowania karnego z powodu rażącej
niedbałości o BHP podczas realizacji prac.

Por. również następujące foldery:
● Prace dachowe
● Prace na rusztowaniach
● Prace ziemne
● Prace na drabinie

Duńska Inspekcja Pracy
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Strona domowa: www.at.dk
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Sygnalizacja do porozumiewania się
z operatorem dźwigu
Środki ochrony osobistej
Wymogi względem kwalifikacji
Pracy z azbestem

Bezpieczeństwo prac rozbiórkowych
Plan rozbiórki
Przed rozpoczęciem rozbiórki musi zostać opracowany
plan działania. Jest to konieczne bez względu na to, czy
prace będą obejmować częściową rozbiórkę w ramach
remontu czy też całkowity demontaż budynku lub
konstrukcji.
Przegląd budynku
Należy dokonać przeglądu budynku w celu stwierdzenia
ewentualnej obecności azbestu, grzyba i pleśni,
odchodów gołębich, materiałów izolacyjnych i innych,
które przed rozpoczęciem demontażu muszą zostać
usunięte z zastosowaniem stosownych metod.
Prace demontażowe
Prace w związku z rozbiórką muszą być realizowane w
kolejności zapewniającej pracującym ochronę przed
upadkiem z wysokości i zawaleniem się budynku.

Kolejność prac, tymczasowe działania zabezpieczające i
zużycie czasu muszą wynikać z planu robót.
W przypadku rozbiórki kontrolowanej z sortowaniem
odpadów stosuje się zasadniczo te same środki
bezpieczeństwa, co przy pracach budowlanych. Materiały
z rozbiórki kontrolowanej muszą zostać posortowane na
frakcje, jeśli ogólna masa odpadów przekracza 10 ton.
Należy zawsze stosować metody pracy i maszyny
zapewniające jak najmniejsze niebezpieczeństwo
wystąpienia wypadków przy pracy, wszelkich przeciążeń,
pyłu, hałasu i drgań.
Odpowiednie sprzątanie i obchodzenie się z odpadami
stanowią ważny element zapobiegający wypadkom
spowodowanym przez potknięcie się lub/i upadek.
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