STANDARDY BHP

Temat:
Punkty pierwszej pomocy
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Podstawowe informacje
Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169
poz.1650 j.t.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.



Generalny Wykonawc organizuje i zapewnia działanie systemu pierwszej pomocy, celem
zapewnienia pomocy wszystkim osobom, które doznały urazów na skutek wypadków mających
miejsce na placu budowy.



System pierwszej pomocy oparty jest na współdziałaniu Generalnego Wykonawcy oraz
poszczególnych Wykonawców robót.




Organizacja systemu pierwszej pomocy jest elementem Planu BIOZ.
Każdy wykonawca realizujący roboty i prace na terenie budowy zobowiązany jest angażować
się w organizację i udzielanie pierwszej pomocy.



Wszystkie osoby wykonujące pracę na terenie budowy zobowiązane są do uczestnictwa w
udzielaniu pierwszej pomocy, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.
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Definicje


Punkt pierwszej pomocy – miejsce przystosowane do udzielania pierwszej pomocy,
odpowiednio wyposażone, widocznie oznakowane, które jest łatwo dostępne dla osób
wykonujących pracę na budowie lub przebywających na jej terenie.



Apteczka – torba lub skrzynka wyposażona w materiały i sprzęt do udzielania pierwszej
pomocy.



Osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy – są to osoby
posiadające wiedzę oraz wszelkie niezbędne umiejętności niezbędne w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
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Elementy systemu pierwszej pomocy


Instrukcja postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku lub zagrożenia dla zdrowia i życia.



Osoby wyznaczone oraz przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.



Określenie na planie zagospodarowania terenu budowy miejsca usytuowania punktów
pierwszej pomocy i miejsc przechowywania apteczek medycznych.



Materiały medyczne i wszelkie inne środki medyczne niezbędne do udzielania pierwszej
pomocy



Szkolenia w zakresie postępowania w razie wypadku lub zagrożenia dla zdrowia (Instrukcja
postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku lub zagrożenia dla zdrowia i życia)



Ćwiczenia w zakresie organizowania i udzielania pierwszej pomocy.

3.1. Środki techniczne i materiały


apteczka medyczna



medyczna deska transportowa (jeśli przewidziano to w wyposażeniu)



lista osób upoważnionych do udzielania pierwszej pomocy



instrukcja udzielania pierwszej pomocy



AED (dobra praktyka)



wykaz środków i materiałów do udzielania pierwszej pomocy (ustalony w porozumieniu z
lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikami)



wszelkie inne środki wynikające ze specyfiki prowadzonych prac

3.2. Informowanie o obowiązkach w zakresie zapewnienia pierwszej pomocy


Szkolenia informacyjne – przekazanie informacji wszystkim osobom wykonującym pracę na
terenie budowy bez względu na podstawę zatrudnienia czy pełniona rolę lub funkcję. Udział
w szkoleniu powinno być jednym z warunków uzyskania prawa wejścia na teren budowy.



Spotkania koordynacyjne – cykliczne spotkania Generalnego Wykonawcy z
przedstawicielami Podwykonawców.



Tablica BHP.



Ulotki informacyjne (dobra praktyka).



Znaki informujące, ostrzegające, nakazujące.



Codzienne informowanie o obowiązkach podczas realizacji rutynowych działań związanych z
prowadzeniem procesu budowlanego.
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Organizacja punktu pierwszej pomocy
Punkty pierwszej pomocy oraz miejsca przechowywania apteczek medycznych powinny być
odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, oraz ogólnodostępne. Wszystkie te miejsca
powinny zaplanowanej o zaznaczone na planie zagospodarowania placu budowy.

Punkty pierwszej pomocy powinny być organizowane w miejscach łatwo dostępnych, wyposażonych
w ujęcie ciepłej i zimnej wody, niezbędny sprzęt potrzebny do udzielania pierwszej pomocy,
instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób upoważnionych do udzielania pierwszej
pomocy.
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