BHP przy pracy z

azbestem

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 drabinie
● Prace rozbiórkowe
● Prace na rusztowaniach

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

Bezpiecze stwo i higiena pracy przy pracy
z materiałami zawieraj cymi azbest
Stosowanie materiałów zawierających azbest i ich
ponowna utylizacja są zabronione. W obiektach
budowlanych ciągle jeszcze jest wiele materiałów
zawierających azbest. Przed rozpoczęciem pracy upewnij
się, że nie zostaniesz narażony na kontakt z tą substancją.
Zapoznaj się z raportem ze stanu obiektu (po duńsku: tilstandsrapport), w którym zaznaczono, gdzie znajduje się
azbest.
Jeśli masz pracować przy rozbiórce elementów z
azbestem, np. przy zdejmowaniu płyt stropowych, musisz
zostać odpowiednio przeszkolony. Obowiązuje to również w

NB: O wewnętrznych
pracach rozbiórkowych
i innych pracach, które
mogą skutkować
znacznym narażeniem
na działanie azbestu,
należy informować
Duńską Inspekcję
Pracy.

przypadku częściowej rozbiórki w związku z przebudową.
Praca z azbestem wymaga uprzedniego przeszkolenia,
np. w zakresie następujących robót:
● hermetyzowanie i obudowywanie
● usuwanie wodociągów ziemnych
● demontaż płyt dachowych zawierających azbest
● demontaż płyt elewacyjnych odbywający się pod
osłoną
● usuwanie szkód pożarowych lub burzowych
● dogłębne czyszczenie po rozbiórce
Płyty z eternitu muszą
być demontowane w
całości. Jeśli nie jest to
możliwe, należy w
maksymalny sposób
ograniczać wydzielanie
się pyłu.
Płyty faliste mogą być
odkręcane i przenoszone
w całości.

Przy demontażu wewnątrz
budynków wymagane jest
noszenie kombinezonu i
maski oddechowej.

Dukty wentylacyjne

Płyty stropowe
Zdejmowanie płyt stropowych pod
osłoną z płachty plastikowej

UWAGA
Praca z azbestem
Niepowołoanym wstęp zbroniony

Metoda worków
Ziemia okrzemkowa w
kolankach i elementach
dennych
Płyty dachowe

Odpady
zawierające
azbest –
niebezpieczne dla
zdrowia

Płyty z
azbestocementu

Azbest

Płyty
miękkie

Prace rozbiórkowe
należy realizować
starając się do
maksimum ograniczać
wydzielanie się pyłu

