Załącznik nr 1
do Regulaminu organizacji wycieczek
grup zorganizowanych
na terenie Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Zasady BHP i p.poż. obowiązujące
w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
1.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ZUOK w Hryniewiczach.

przed rozpoczęciem zwiedzania ZUOK w Hryniewiczach każdy uczestnik wycieczki
obowiązany jest do zapoznania się z zasadami bhp i ppoż. obowiązującymi podczas
zwiedzania,

przewodnik przed wejściem na obiekt informuje uczestników wycieczki o
podstawowych zasadach bhp i ppoż. oraz zapoznaje uczestników z trasą
zwiedzania,

do zwiedzania nie dopuszczane są osoby w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających,

podczas zwiedzania obowiązuje odpowiedni strój m.in. długie spodnie, zakryte
obuwie z twardą podeszwą, zakryte ramiona,

przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik obowiązany jest założyć
odpowiedzenie środki ochrony tj. hełm ochronny oraz kamizelkę odblaskową,

podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki nie mogą samowolnie oddalać się od
przewodnika oraz obowiązani są do poruszania się jedynie wyznaczoną trasą,

podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki obowiązani są do stosowania się do
zaleceń przewodnika,

podczas poruszania się po terenie zakładu należy stosować się do oznaczeń,
znaków i informacji rozmieszczonych na terenie ZUOK w Hryniewiczach,

poruszając się po terenie ZUOK w Hryniewiczach należy korzystać z ciągów
komunikacyjnych, a w przypadku ich braku poruszać się lewą krawędzią jezdni,

należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie odbywa się ruch
pojazdów, rozładunek odpadów lub inne prace transportowe,

nie wolno dotykać żadnych urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się na
terenie ZUOK w Hryniewiczach, w szczególności maszyn w ruchu tj. taśmociągów,
elementów obrotowych itp.

zabrania się dotykania odpadów oraz wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu
ZUOK w Hryniewiczach,

zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas zwiedzania,
osoby uczulone na ukąszenia wadów, mające lęk wysokości, mające nadwrażliwość
na nieprzyjemne zapachy, a także posiadające rany lub zmiany skórne powinny
poinformować o tym opiekuna grupy i przewodnika przed rozpoczęciem
zwiedzania oraz rozważyć możliwość zrezygnowania z wejścia na teren ZUOK w
Hryniewiczach,

z uwagi na występowanie szkodliwych czynników biologicznych na terenie ZUOK w
Hryniewiczach związanych z obróbką odpadów komunalnych osoby cierpiące na
schorzenia takie jak: alergie, astma, AZS, zapalenie spojówek oraz kobiety w ciąży
powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem zwiedzania Zakładu.
2.
Podstawowe zasady ochrony p.poż. na terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:

w trakcie zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z
jakichkolwiek źródeł otwartego ognia,

palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach,

podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w każdym obiekcie Zakładu i oznaczony jest
odpowiednimi piktogramami informacyjnymi.
3.
Zasady postępowania na wypadek ewakuacji:

w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego należy bezwzględnie stosować się do
instrukcji przewodnika oprowadzającego wycieczkę oraz niezwłocznie opuścić
obiekt oznaczoną drogą ewakuacji udając się do miejsca zbiórki ewakuacyjnej,

przewodnik wycieczki oraz opiekun grupy obowiązani są sprawdzić obecność
wszystkich uczestników wycieczki,

uczestnicy wycieczki pozostają w miejscu zbiórki do ewakuacji do czasu przyjazdu
Straży Pożarnej.
4.
Zasady postępowania w razie wypadku:

każda osoba, która zauważyła wypadek zobowiązana jest udzielić pierwszej
pomocy oraz niezwłocznie zgłosić zdarzenie swojemu opiekunowi oraz
pracownikowi PUHP LECH oprowadzającemu wycieczkę,

w razie potrzeby należy skorzystać z apteczki pierwszej pomocy zlokalizowanej na
terenie zakładu; środki opatrunkowe znajdują się w apteczkach zlokalizowanych w:
budynku socjalnym przy parkingu głównym, budynku wagi, w budynku
administracyjno-socjalnym sortowni (w jadalni) oraz sterówce zlokalizowanej na
hali technologicznej; apteczki wyposażone są w instrukcję udzielania pierwszej
pomocy wraz z listą osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
5.
Podstawowe zagrożenia występujące podczas przebywania na terenie zakładu ZUOK w
Hryniewiczach:
 poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie,
 uderzenie, potrącenie przez poruszające się pojazdy,











kontakt z czynnikiem materialnym: uderzenie,
zaczepienie o nieruchome elementy,
kontakt z ostrymi krawędziami,
czynniki biologiczne chorobotwórcze — bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty znajdujące się
w odpadach komunalnych,
porażenie prądem elektrycznym,
pożar,
wybuch.

