Środki

ochrony osobistej
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 porozumiewa
nia się z operatorem dźwigu
Wymogi względem kwalifikacji
Pracy z azbestem

Środki ochrony osobistej
Środki ochrony osobistej dostarcza pracodawca, a pracownicy mają obowiązek je
stosować, jeśli nie da się bez nich bezpiecznie wykonać pracy. Środki ochrony muszą być
zatwierdzonego typu i być uodpowiednio wykonane i właściwie utrzymane, tak aby
zapewniać optymalną ochronę. Do środków ochrony osobistej musi być dołączony sposób
użycia.
KASK musi być stosowany we wszystkich
miejscach oznakowanych ”kask
obowiązkowy” (po duńsku: ”hjelm påbudt”).
Kask należy również stosować, jeśli istnieje
niebezpieczeństwo spadania materiałów,
narzędzi itp., lub jeśli występuje
niebezpieczeństwo przygniecenia.

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE muszą
być stosowane we wszystkich miejscach
oznakowanych ”nauszniki przeciwhałasowe
obowiązkowe” (po duńsku ”høreværn
påbudt”). Zaleca się stosowanie nauszników
tam, gdzie poziom hałasu przekracza 80
dB(A); nauszniki należy bezwględnie
stosować, jeśli hałas przekracza 85 dB(A).

OKULARY OCHRONNE muszą być noszone we wszystkich miejscach oznakowanych
“okulary ochronne obowiązkowe” (po dunsku: “øjenværn påbudt”). Okulary ochronne
należy również nosić na terenach, na
których istnieje niebezpieczeństwo dostania
się do oczu cząstek lotnych, rozprysków,
żrących gazów lub par oraz szkodliwego
promieniowania.

SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM
Z WYSOKOŚCI musi być stosowany we
wszystkich miejscach oznakowanych
”sprzęt chroniący przed upadkiem z
wysokości obowiązkowy” (po duńsku:
”faldsikring påbudt”). Sprzęt ten jest
stosowany przykładowo podczas
krótkotrwałych prac na wysokościach oraz
prac przy rurociągach kanalizacyjnych.

ODZIEŻ OCHRONNA z naszywkami
odblaskowymi musi być stosowana np.
podczas prac na terenach ruchu drogowego.

OBUWIE OCHRONNE musi być stosowane
we wszystkich miejscach oznakowanych
”obuwie ochronne obowiązkowe” (po
duńsku: ”værnefodtøj påbudt”). Obuwie
ochronne musi być zawsze stosowane przy
pracy, gdzie istnieje zagrożenie uszkodzenia
stóp przez spadające przedmioty oraz przy
pracy z ciężkimi przedmiotami. Obuwie z
zelówkami ochronnymi stosuje się w
miejscach grożących nastąpieniem na ostre
lub spiczaste materiały.

ŚRODKI OCHRONY DRÓG
ODDECHOWYCH muszą być stosowane we
wszystkich miejscach oznakowanych ”środki
ochrony dróg oddechowych klasy.....
obowiązkowe” (po duńsku: ”åndedrætsværn
klasse:”).
Stosuje się trzy klasy środków ochrony dróg
oddechowych:
– Filtropochłaniacz klasy P1 chroni w
ograniczonym zakresie od pyłów, ale nie od
włókien azbestu ani pyłu kwarcowego
– Filtropochłaniacz klasy P2 chroni przed

pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia –
łącznie z włóknami azbestu, pyłem
kwarcowym i aerozolami ciekłymi
– Filtropochłaniacz klasy P3
daje tę samą ochronę co typ
P2, chroniąc jednocześnie
przed bakteriami i wirusami.

typy:

Filtry gazowe chroniące przed
gazami i parami dzielą się na
trzy klasy wyrażające ich
sprawność, a ponadto na

Typ A

chroniący m.in. przed
terpentyną mineralną,
toluenem i ksylenem
Typ AX chroniący przed parami rozpuszczalników organicznych
Typ B chroniący mi.in. przed chlorem i cyjanowodorem
Typ E chroniący m.in przed
dwutlenkiem siarki
Typ K chroniący m.in. przed amoniakiem.

