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INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
Opis stanowiska pracy:
Na stanowisku pracy pracownik wykonuje czynności związane z ewidencją materiałów niebezpiecznych, wyładunkiem materiałów niebezpiecznych, rozpakowywaniem palet z materiałami niebezpiecznymi, układaniem materiałów niebezpiecznych na regałach paletowych, półkowych lub w stosach. Artykuły składowane są w magazynie do czasu przekazania do produkcji lub sprzedaży. Układanie w stosach lub na regałach odbywa się z poziomu podłogi lub przy wykorzystaniu drabin oraz wózka akumulatorowego podnośnikowego widłowego. Ponadto pracownik wykonuje czynności porządkowe w pomieszczeniach magazynowych. Pracownik wyposażony został w kask ochronny posiadający certyfikat bezpieczeństwa, odzież i obuwie robocze. Pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej: środków ochrony oczu (okularów), środków ochrony rąk (rękawic), środków ochrony dróg oddechowych (maseczek).
Pomieszczenia pracy spełniają parametry dotyczące pomieszczeń pracy stałej. Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania pozytywny. Oświetlenie światłem elektrycznym - w magazynie występuje tylko oświetlenie elektryczne, wykonano również pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe prawidłowe. Drogi ewakuacyjne wyznaczone i oznakowane piktogramami. Zachowano wymagane przepisami przeciwpożarowymi szerokości dróg i przejść ewakuacyjnych. Wentylacja w pomieszczeniach magazynu materiałów niebezpiecznych sprawna. W magazynie materiałów niebezpiecznych zapewniono dostęp do apteczek pierwszej pomocy wyposażonych w środki opatrunkowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Przeszkolono osoby w udzielaniu pierwszej pomocy. Pracownikom zapewniono również dostęp do urządzeń do spłukiwania ciała oraz twarzy w przypadku kontaktu z materiałem niebezpiecznym.
Lokalizacja stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w magazynie materiałów niebezpiecznych.
Faza użytkowania:
Ręczne prace magazynowe lub z użyciem wózków ręcznych naładownych czterokołowych, wózków paletowtych oraz wózka akumulatorowego podnośnikowego widłowego.
D. Granice obiektu:
Pomieszczenia magazynu w magazynie materiałów niebezpiecznych. Praca głównie wewnątrz pomieszczeń magazynowych.
E. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.
Praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego (drukarka) - wg potrzeb.
2.
Poruszanie się po magazynie - wg potrzeb.
3.
Rozmowy przez telefon - wg potrzeb.
4.
Korzystanie z drabin - wg potrzeb.
5.
Układanie materiałów niebezpiecznych w magazynie - wg potrzeb.
6.
Przyjmowanie i wydawanie dostaw (dokonywanie rozładunku własnoręcznie) - wg potrzeb.
7.
Transport materiałów niebezpiecznych przy użyciu wózka ręcznych naładownych czterokołowych, wózków paletowych oraz wózka akumulatorowego podnośnikowego widłowego i własnoręcznie - wg potrzeb.
8.
Konfekcjonowanie towaru (układanie materiałów niebezpiecznych w stosach lub na regałach) - wg potrzeb.
9.
Utrzymywanie porządku w magazynie - wg potrzeb.
10.
Sporadyczne wychodzenie poza teren pracy w ramach wykonywanych czynności służbowych - wg potrzeb.
11.
Wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem posiłków, parzeniem kawy, herbaty w pomieszczeniach socjalnych z wykorzystaniem urządzeń powszechnie stosowanych w kuchni itp. - wg potrzeb.


F. Stosowane materiały i środki pracy:
1.
Wózki magazynowe ręczne czterokołowe oraz wózki paletowe
2.
Wózek akumulatorowy podnośnikowy widłowy.
3.
Materiały niebezpieczne w opakowaniach.
4.
Środki do neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych
5.
Drabiny wolnostojące.
6.
Komputery, telefony.


G. Osoby pracujące na stanowisku
1.
Pracownik magazynu materiałów niebezpiecznych
2.

H. Wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia i zdolności użytkownika oraz wymagane uprawnienia
Przygotowanie ogólne - wykształcenie średnie, przyuczenie do pracy na stanowisku.
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie - wstępne - okresowe - kontrolne.
Szkolenia specjalistyczne - właściwości i zasady bezpiecznego magazynowania materiałów niebezpiecznych

I. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
- kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne itp.
Nie zatrudniane są osoby niepełnosprawne.
Nie zatrudnia się osób młodocianych.
Nie zatrudnia się kobiet w ciąży.

J. Inne osoby narażone na ryzyko
1.
Współpracownicy.
2.
Kontrahenci.


K. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy
- wypadki i choroby zawodowe
1.
Nie było niebezpiecznych zdarzeń,
2.
Nie wystąpiły zachorowania na choroby zawodowe.


L. Identyfikacja zagrożeń
1.
Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne,
2.
Naruszenie konstrukcji regału,
3.
Upadek na tym samym poziomie,
4.
Porażenie prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV,
5.
Pożar,
6.
Skaleczenie ostrym elementem,
7.
Upadek na niższy poziom,
8.
Obciążenie fizyczne - związane z ręcznym transportem towarów i wykonywaniem prac porządkowych,
9.
Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy,
10.
Kontakt z materiałem niebezpiecznym.


M. Do identyfikacji zagrożeń brano pod uwagę:
1.
Czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w procesie pracy,
2.
Materiały niebezpieczne magazynowane w magazynie materiałów niebezpiecznych
3.
Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy,
4.
Czas pracy,
5.
Obserwacja wykonywanych czynności przez pracowników,
6.
Opracowane instrukcje bhp,
7.
Czy miały miejsce wypadki przy pracy,
8.
Wywiady z pracownikami bezpośrednio zatrudnionymi na stanowisku pracy.


N. Szacowanie ryzyka zawodowego:
Przy szacowaniu ryzyka zawodowego wzięto pod uwagę następujące zagrożenia:
1.
Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne,
2.
Naruszenie konstrukcji regału,
3.
Upadek na tym samym poziomie,
4.
Porażenie prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV,
5.
Pożar,
6.
Skaleczenie ostrym elementem,
7.
Upadek na niższy poziom,
8.
Obciążenie fizyczne - związane z ręcznym transportem towarów i wykonywaniem prac porządkowych.
9.
Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy,
10.
Kontakt z materiałem niebezpiecznym.



KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: Pracownik magazynu materiałów niebezpiecznych 	Nr karty: 01
Lp.
Typ zagrożenia
Szacowanie i wartościowanie poziomu ryzyka zawodowego
Działania do zastosowania w celu obniżenia poziomu ryzyka
Określenie poziomu ryzyka końcowego po zastosowaniu środków profilaktycznych
Uwagi


Metoda
Parametry ryzyka
Poziom ryzyka przed zastosowaniem środków profilaktycznych

Parametry ryzyka
Poziom ryzyka po zastosowaniu środków profilaktycznych




Skutki (S)
Prawdopodobieństwo (P)
Ekspozycja (E)


Skutki (S)
Prawdopodobieństwo (P)
Ekspozycja (E)


1.
Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne
Risc Score
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,5 Możliwe do pomyślenia
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 45
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	zachowanie ostrożności podczas poruszania się po terenie magazynu,
-	sprawdzanie stabilności regałów magazynowych,
-	przestrzeganie zasad składowania i magazynowania,
-	znajomość oraz przestrzeganie przepisów bhp,
-	stosowanie kasków ochronnych.
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,2
Praktycznie niemożliwe
E = 6
Częsta (codzienna
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
2.
Naruszenie konstrukcji regału
Risc Score
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,5 Możliwe do pomyślenia
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 45
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	okresowa kontrola stanu konstrukcji regałów oraz mocowania do podłoża nóg regałów i osłon ochrony przed uderzeniem,
-	okresowa kontrola mocowania półek do nóg regałów,
-	ścisłe przestrzeganie norm obciążenia półek zgodnie z dokumentacją regałów i informacjami umieszczonymi na regałach.
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,2
Praktycznie niemożliwe
E = 6
Częsta (codzienna
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
3.
Upadek na tym samym poziomie.
Risc Score
S=3
Absencja
P = 3
Mało prawdopodobne ale możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 54
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	zachowanie ostrożności podczas poruszania się po terenie magazynu,
-	porządek w obrębie stanowiska pracy,
-	zwrócenie szczególnej uwagi na stan nawierzchni po której pracownik się porusza,
-	stosowanie odpowiedniego obuwia.
S=3
Absencja
P = 1 Tylko sporadycznie możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
4.
Kontakt z prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV
Risc Score
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,5 Możliwe do pomyślenia
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 45
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	przegląd codzienny urządzenia przed jego użyciem (przewody zasilające, włączniki, ogólny stan),
-	nie włączanie urządzenia w przypadku stwierdzenia niesprawności przewodów zasilających lub wtyczek,
-	stosowanie się do zaleceń producenta, przedstawionych w instrukcjach obsługi urządzeń,
-	przestrzeganie instrukcji bhp.
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,2
Praktycznie niemożliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
5.
Pożar
Risc Score
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,5 Możliwe do pomyślenia
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 45
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy,
-	zapewnienie wyposażenia stanowisk pracy w zgodną z przepisami przeciwpożarowymi odpowiednią ilość podręcznego (sprawnego i legalizowanego) sprzętu gaśniczego,
-	zapoznanie się z" Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego ",
-	umiejętność posługiwania się sprzętem gaśniczym,
-	bezwzględnie przestrzegać zakaz palenia tytoniu,
-	dokonywanie systematycznych kontroli i przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznej,
-	przestrzeganie instrukcji ppoż.
S=15
ofiara śmiertelna
P = 0,2
Praktycznie niemożliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 70
akceptowalne
Wskazana kontrola
6.
Skaleczenie ostrym elementem
Risc Score
S=1
Udzielenie pierwszej pomocy
P = 3
Mało prawdopodobne ale możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
wskazana
kontrola
-	zachowanie ostrożności podczas posługiwania się ostrymi elementami,
-	przestrzeganie instrukcji bhp,
-	stosowanie rękawic ochronnych.
S=1
Udzielenie pierwszej pomocy
P = 1 Tylko sporadycznie możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 6
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
7.
Upadek na niższy poziom.
Risc Score
S=15
Ofiara śmiertelna
P = 0,5
Możliwe do pomyślenia
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 45
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	wykorzystywać drabiny posiadające oznakowanie znakiem bezpieczeństwa,
-	stosować odpowiednio dobrane obuwie,
-	pracę wykonywać będąc w dobrym stanie psychofizycznym,
-	utrzymanie w dobrym stanie nawierzchni podłogowych,
-	przestrzeganie zasad posługiwania się drabiną,
-	prawidłowa organizacja pracy,
-	przestrzeganie instrukcji bhp.
S=15
Ofiara śmiertelna
P = 0,2
Praktycznie niemożliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
8.
Obciążenie fizyczne - związane z ręcznym transportem towarów i wykonywaniem prac porządkowych.
Risc Score
S=3
Absencja
P = 3
Mało prawdopodobne ale możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 54
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	przeszkolenie pracownika odnośnie norm ręcznego dźwigania,
-	nie przekraczanie norm dźwigania dla mężczyzn - do 50 kg i nie dalej niż 25 m, przy pracy dorywczej oraz do 30 kg przy pracy stałej,
-	nie przekraczanie norm dźwigania dla kobiet - do 20 kg i nie dalej niż 25 m, przy pracy dorywczej oraz do 12 kg przy pracy stałej
-	umiejętne zgodne z zasadami dźwiganie ciężarów, stosując odpowiednią technikę,
-	jak najkrótsze utrzymywanie ciężaru w rękach,
-	minimalizacja ruchów tułowia w czasie dźwigania,
S=3
absencja
P = 1
Tylko sporadycznie możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
9.
Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy.
Risc Score
S=3
Absencja
P = 3
Mało prawdopodobne ale możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 54
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	wykonywanie obowiązujących pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy co 5 lat oraz każdorazowo po przeprowadzonych remontach lub zmianach stanowisk pracy,
-	nie dopuszczać do powstania zjawiska olśnienia podczas przemieszczania się pracownika między pomieszczeniami oraz poszczególnymi stoiskami,
-	utrzymanie w czystości opraw oświetleniowych oraz źródeł światła,
-	wyposażenie, tam gdzie występuje taka potrzeba w oświetlenie miejscowe.
S=3
absencja
P = 1
Tylko sporadycznie możliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
10.
Kontakt z materiałem niebezpiecznym.
Risc Score
S=15
Ofiara śmiertelna
P = 0,5
Możliwe do pomyślenia
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 45
20 < R < 70
małe
potrzebna
kontrola
-	wykorzystywanie nie uszkodzonych i usuwanie uszkodzonych opakowań materiałów niebezpiecznych,
-	prawidłowe oznakowanie miejsc występujących zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi,
-	wykonywanie pracy w odzieży roboczej i ochronnej oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej (okularów ochronnych, rękawic ochronnych, maseczek ochronnych),
-	stosowanie środków do neutralizacji wycieku materiałów niebezpiecznych,
-	wykonywanie pracy w dobrym stanie psychofizycznym,
-	zapoznanie z kartami charakterystyki materiału niebezpiecznego,
-	prawidłowa organizacja pracy,
-	przestrzeganie instrukcji bhp.
S=15
Ofiara śmiertelna
P = 0,2
Praktycznie niemożliwe
E = 6
Częsta (codzienna)
R = 18
R < 20
akceptowalne
Wskazana kontrola
INFORMACJA O RYZYKU ZAWODOWYM
Stanowisko: Pracownik magazynu materiałów niebezpiecznych Nr karty: 01
Lp.
Zagrożenie
Kategoria ryzyka początkowego
Rodzaj zagrożeń
Cechy ryzyka
Skutki ryzyka
Sposób uniknięcia wypadku lub choroby
Kategoria ryzyka końcowego



Wypadkowe
Chorobowe
Stałe
Okresowe
Okazyjne
Śmierć
Kalectwo
Okresowa niezdolność do pracy
Choroba zawodowa
Ochrony osobiste
Usunięcie zagrożenia
Przestrzeganie instrukcji
Przestrzeganie procedur
Wstrzymanie wykonania pracy
Inne (podać)

1.
Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne
małe
x


x


x
x

x

x
x


akceptowalne
2.
Naruszenie konstrukcji regału
małe
x



x
x
x
x




x


akceptowalne
3.
Upadek na tym samym poziomie.
małe
x


x



x



x
x
x

akceptowalne
4.
Porażenie prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV
małe
x



x
x

x



x
x
x

akceptowalne
5.
Pożar
małe
x

x


x
x
x



x
x
x

akceptowalne
6.
Skaleczenie ostrym elementem
akceptowalne
x


x



x

x

x
x

x
akceptowalne
7.
Upadek na niższy poziom.
małe
x



x
x
x
x



x
x


akceptowalne
8.
Obciążenie fizyczne - związane z ręcznym transportem towarów i wykonywaniem prac porządkowych.
małe
x
x

x


x
x



x
x


akceptowalne
9.
Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy.
małe

x


x


x
x

x
x
x


akceptowalne
10.
Kontakt z materiałem niebezpiecznym.
małe
x



x
x
x
x

x

x
x
x

akceptowalne
Oznaczenie kategorii ryzyka:
Akceptowalne, Małe, Istotne, Duże, Bardzo duże.


