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
16-061 Juchnowiec Kościelny
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ZUOK w Hryniewiczach.
1.1. Zasady poruszania się po terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:
 podczas poruszania się po terenie zakładu należy stosować się do oznaczeń, znaków,
informacji rozmieszczonych na terenie ZUOK w Hryniewiczach, stosować przydzieloną
odzież ochronną (np. kamizelki odblaskowe, hełmy ochronne itp.)
 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 należy dotykać żadnych urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się na
terenie ZUOK w Hryniewiczach.
2. Podstawowe zasady ochrony p.poż. na terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:
2.1. Zabrania się palenia tytoniu na terenie zakładu (poza miejscami wyznaczonymi).
2.2. Zabrania się użytkowania instalacji i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
2.3. Zabrania się zbliżania do urządzeń elektrycznych.
2.4. Zabrania się przebywania na drogach ewakuacyjnych, ograniczania dostępu do urządzeń
p.poż. oraz dróg ewakuacyjnych.
2.5. W przypadku powstania pożaru należy bezwzględnie zaalarmować pracownika PUHP
LECH oprowadzającego wycieczkę i stosować się do jego poleceń.
2.6. Podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w każdym obiekcie Zakładu i oznaczony jest
odpowiednimi znakami informacyjnymi.
3. Zasady postępowania na wypadek ewakuacji:
3.1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy wykonywać polecenia pracownika PUHP LECH
i bezzwłocznie udać się do miejsca zbiórki ewakuacyjnej.
3.2. Ewakuacja musi odbywać się zgodnie z oznaczoną drogą ewakuacji.

4. Zasady postępowania w razie wypadku:
4.1. Uczestnik wycieczki, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wypadku swojemu opiekunowi oraz
pracownikowi PUHP LECH oprowadzającemu wycieczkę.
4.2. Każda osoba, która zauważyła wypadek zobowiązana jest udzielić pomocy oraz
niezwłocznie zgłosić zdarzenie swojemu opiekunowi oraz pracownikowi PUHP LECH
oprowadzającemu wycieczkę.
4.3. W razie potrzeby należy skorzystać z apteczki zakładowej. Środki opatrunkowe znajdują
się w apteczkach zlokalizowanych w: budynku socjalnym przy parkingu głównym, budynku
wagi, w budynku administracyjno-socjalnym sortowni odpadów 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.

