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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przedmiot i zakres opracowania
Zakres zmian , etapowanie
Zestawienie powierzchni. irrrykaz pomieszczeh
Warstwy podlogowe
\Atlposa2enie w instalacje wewngtrzne
Bezpieczeistwo pozarowe
Wentylacja g rawitacyj na
Charakterystyka energetyczna obiektu
Uwagi.

EKSPERTYZATECHNICZNA str. - 13-
ZATACZNI KI FORMALNO-PMWNE

- Za6wiadczenie o przynale2no6ci do ZOIA arch. Krystyny Nowosieleckiej
zal. nr 1

- Za6wiadczenie o pzynaleZnoSci do ZOIA arch. Zofii Len;pert van
Heerden zal- nr 2
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- Za6wiadczenie zlzby In2ynier6w inZ. Lubomira Moskalikg
- uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcq ds. p.po2.
V .CZESC RYSUNKOWA

zal. nr 3
zal. N 4

Rvs.nrl- PLANSYTUACYJNY skalal:SOO
Rvs. nr2- RZUT lgoP|ETRA-FRAGMENT"A" etapl-szyietaptt-gi skata 1:100
Rvs. nr2a - RZUT l{o PIETRA-FRAGMENT,B" etapltt-ci i etap tv-ty skata 1:100
Rvs. nr3 - RZUT lgo PIETRA- FRAGMENT"F(* etap t-szy ietap ttgi

STROP POWIESZONY - skata 1:100
Ftvs. nr 3a - RZUT l{o PIETRA - FRAGMENT,B' etap ttt-ci ietap tV-ty

STROP POWESZONY - skala 1:100
Rvs. nr4- RZUT l{oPIETRA-FRAGMENT"A' etap t-szyietapltgi

ODBOJOPORECZE , OSI-ONA PRZECIWUDERZENTOWA - skata 't:100
Rvs- nr4a - RZUT I€o PIETRA- FRAGMENT,B" etap ttt-ci i etap tv-ty

ODBOJOPORECZE , OSLONA PRZECTWUDERZENTOWA - skata 1:100
Fhrc. nr 5 - RZUT WEZBY - FRAGMENT,"pf etap l-szy i etap il€i

OKNAODDYMIAJACE-
Rvs. nr 5a - RZUT WTEZBY - FRAGMENT,,B' etap ilt-ci i etap tv-ty

OKNAODDYMIAJACE
Rvs-nr6 - PMEKROJ A-A
Rvs.nrT - PMEKROJ B-B
Rvs. nr 8 - ELE\ /ACJA FRONTOWA
Rvs.nr9 - ELEWACJAryLNA
Rvs. nr10 -RZUTIAZIENKI NR 18a
R\rs. nr 11 - RZUTIAZIENKI NR f 7a
Rtls. nr 12 - RZUTTAZIENKI NR 15a , 16a
Favs- ff 13 - RZUTIAZIENKI NR 13a , 14a
Rvs. nr 14 - RZUT IAZIENKI NR 10a ,11a
R\6- rr 15 - RZUTIAZIENKI NR 8a , 9a
Rvs- r 16 -ZESTAWIENIE WYPOSMENIA IAZIENEK

-skala 'l :100

- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:200
- skala 1 :200

-  t -

- skala 1:20



3 -

Rvs. nr 17 - KTADY SCIAN I-AZIENKI CZ. "A' 
- skala 1:20

Rvs. nr 18 - KTADY SCIAN IAZIENKI CZ. ,8" - skala 1:20
RVS. Nr 19 - ZESTAWENIE UCHWYTOWT,AZIENKOWYCH
Rvs. nr20 - ODBOJOPORECZE -SZCZEGOLY
Rvs. nr21 - ODBOJOPORECZE, ODBOJNICE, NAROZNIKI -SZCZEGOI-Y
Rvs. nr22 - ZESTAWIENIE DRZWI DOWYMIANY - UZUPET-NIENIE
Rvs. nr 23 - KLATKA SCHODOWA - NR 2 skala 1:50
Rvs. nr 1/K - RZUT l-GO PIETRA FRAGMENT "A' ETAP I i ll skala 1:100
Rvs. nrZK - RZUTI-GOPIETRAFRAGMENT,B" ETAPll l  i lV skala 1:100
Rvs. nr3/K - PRZEKROJ skala 1:100

I. OPIS TEGHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PMEBUDOWY r- PTETRA.

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Pzedmiotem niniejszego opracowania jest projeK budowlpny wielobran2owy
pzebudowy l-go pigtra .
Zamiezenie inwestycyjne podzielono na cztery etapy reqlizacii ze wzgledu na
fnansowanie oraz zapewnienie niepzerwanego funkcjonowania zakladu opieki
zdrowotnej.

2-O ZAKRES ZM|AN r-GO PTETRA

2.1 Prace budowlane -ETAP l- SZY.

Pieruvszy etap realizacji obejmuje pokoje 1/15, 1117 , 1118 z lazienkami , izolatkq
oraz fragment korytaza.
Izolatka
Pok6j chorych - wyposazony jest w wentylacjq wymuszon4 dzialajqcqna zasadzie
podci5nienia. Na wlocie do kanalu wentylacyjni zamontowad filtr ,,filtrasept".
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne - wyposazone w umywalkg z bateriq
bezdotykowq., dozownik ze Srodkiem dezynfekujqcym z pojemnikiem bezdotykowym,

czyste i brudne z zachowaniem rozdzialu, dozowriik ze Srodkiem dezynfekujqcym z
pojemnikiem bezdotykowym, pojemnik na rgcznikijednorazowe i pojemnik na
rqczniki zuiy'te , zamykany pojemnik na brudnqbielizng.
Pozostale znriany polegajq na wyburzeniu kilku Scian oraz wydzieleniu pokoi
maksymalnie czteroJ62kowych oraz lazienek dla kazdego pokoju ..
Sciany do wybuzenia wykonane sqz cegly dziurawki.
tr[miana okien idrzwi zawafta zostala w odrgbnym opracowaniu. W niniejszym
opracowaniu ujeto drzwi nie ujqte we wcze6niejszym opracowaniu.
\A$dielono pokoje chorvch 2-u, 3-y, i4-ro l62kowe . L62ka dostgpne z trzech stron.
Na Scianach w pokojach chorych zaprojektowano oslony przeciwuderzeniowe typ
HCR 64. Na sufitach zaprojeKowano strop podwieszony systemu - OWA S-18.
Lazknkj sqdostgpne dla os6b niepelnosprawnych bezpo5rednio z pokoi chorych.
Wposazone bqdqw urzqdzenia dla niepefnosprawnych oraz uchwyty.
Pod prysmirm projeKowane sq siedziska prysznicowe uchylne.

pojemnik na rqcznikijednorazowe i poiemnik na zub^e reczniki., natrysk , urzAdzenie
bo oetcontaminac;i .it aba e ib'a+2ry-aa hei)7, :4'/'D;E/.n?c nL*.^ l.l
Pzed izolatk4rvydzielono Sluzg umywalkowo -fartuchowq. ,/ narea-re=rt 1z
Sluza wyposa2ona bqdzie w umywalke z bateriq bezdotykowq., wieszaki na ubrania #-- 

-\--
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Nowe Scianki - G-K na profilach stalowych gr- 10 cm.
Lazienki - podloga - terakota , Sciany na calq wysokoS6 wylo2one glazur4. Na
suficie strop podwieszony typu OWA . Wszystkie lazienki p;zystosowane sA dla os6b
niepelnosprawnych. Podloga - wykladzina kauczukowa typu NORA wywinigta na
Sciang 7 cm. uto2ona na istniejqcej terakocie . W pokojach istniejqca podloga do
rozbi6rki , nastgpnie ulozenie pM OSB , a na plytach wykladzina typu NOM.

2.2 Prace budowlane -ETAP ll-Gl

Drugi etap realizacji obejmuje 2 pokoje chorych 1114,1113, dwie lazienki oraz pok6j
pielggniarek. Tak jak w etapie pierwszym - zaprojektowano wybuzenie kilku Scian
oraz wykonanie dwu lazienek miqdzy pokojami. Zakres wyposa2enia oraz
wykoficzenia tak jak w etapie | -szym, lll -cim oraz tV-tym. Pok6j pielqgniarek zostal
"otwarff' na korytaz. W Scianie konstrukcyjnej otw6r o szer. 2,30 m na h= 2.50.
Sufity podwieszone typu OWA coustic clean do pomieszczgh sterylnych na rastrze
kzy2owym o odpomoSci ogniowej-klasa materialu A2 / niepalne/
O6wietlenie wmontowad w kwadraty sufitu podwieszonego wg. rys. nr 3 .
Na podlodze wymieni6 wykladzing na wykladzinq kauczukowqtypu NOM w koloze
pastelowym wywinigt4 na Sciang 7cm. Sciany malowane farbqzmywalnq np. Dulux w
kolorach pastelowych.
KoMaz we wszystkich etapach -zaprojeKowano odbojoporgcze typu HRB4C ,
naro2niki oraz sufit podwieszony typu OWA. O6wietlenie wmontowa6 w kwadraty
sufitu podwieszonego wg. rys. nr 2 w projekcie instalacji elektrycznych.. Sciany
malowane farbq zmywaln4 no. Dulux w kolorach pastelowych.
Podloga - wykladzina kauczukowa typu NORA wywinigta na Sciang 7 cm. uic2ona
na istniejqcej terakocie . W pokojach istniej4ca podloga do rozbi6rki , nastgpnie
ulo2enie pM OSB , a na plytach wykladzina typu NORA.
Kuchnia czysta i brudna bez zmian ,prace budowlane ograniczq sig do malowania
Scian i sufit6w.

2.3 Prace budowlane - ETAP lll-Cl

Tzeci etap obejmuje realizacjg czterech pokoi ftrzy czterol62kowe , jeden dwu
l62kowy. Ad U11 do 1/8. Zakres prac - wyburzenie kilku Soian , postawienie nowych
wydzielajqcych lazienki . Dla ka2dego pokoju lazienka dostgpna bezpo6rednio z
pokoju chorych. Lazienki przystosowane dla os6b niepelnosprawnych. Wyposazenie
lazienek i pokoi chorych takie jak w etapie l- szym i ll- gim.
Po przeciwnej stronie korytaza istniej4ce lazienki po demonta2u wyposa2enia
przystosowano do mycia_ l62ek oraz maga4n bidlizny czystej.
Basenownia bez zmian. Sciany i podloga wylo2one glazirq oraz wyposa2one w
zlew i urz4dzenie do mycia i wypazania basen6w. t_azienka personelu oraz pok6j
zabiegowy bez zmian.
Prace budowlane ograniczone bgdq malowania Scian i sufit6w.

2.4 Prace budowlane - ETAP lV-tv
Etap czwarty obejmuje pomieszczenie pro morte , pok6j lekaza , jadalnie poeczonq
z kaplicq oraz pom. gospodarcze. Pomieszczenie gospodqrcze wyposa2one w zlew.
Pomieszczenie wentylowane Z-K,{. Zakres prac etapu lV-tego: wyburzenie kilku
Scian , posbwienie nowej z G+K na ruszcie stalowym . Wykoriczenie pomieszczeri
tak jak w pozostalych etapach. /Sciany , podbgi , sufrty itd./
W pokoju \d<arza,pr4 umywalce glazura na h=2,00m szer 1,00m po bokach.
W pom.gep. na Scianie ze zlewem glazura na h= 2,00m

-4-
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2.5 Wvmiana stolarki okiennei i drzwiowej

Zestawienie uzupelniaj4ce do wymiany drzwi zawiera rys.7r 22.
Wymiana okien i drzwi zostala ujeta w odrebnym opracowaniu.

3.0 ZESTAWIENlE POWIERZCHNI

3.1 ETAP I. SZY

1/15 SALACHORYCH
1/15a tAZIENKA
1/16 IZOLATKA
1/16a {-AZIENKA
1/17 SALA CHRYCH
1l17aN-AZIENKA
1I18 SALA CHRYCH
1/18a IAZIENKA
1/1a KORYTARZ
RAZEM

- r-Go PTETRA

29,36 m2
4,60 m2

14,50 m2
4,50 m2
16,40 m2

6,53 m2 ̂
22,36m'
6,24m2 ̂
24,20m'
'128,69 m2

3.2 ETAP II-GI

1/14 SALA CHORYCH
1/14a tiZIENKA
1113 SALA CHORYCH
1/13a IAZIENKA
1 t 12 P OK6 J Pr ELEGN rARE K
1/1b KORYTARZ
RAZEM

32,75 m2
4,5A m2
31,90 m2
4,2A m2

16,23 m2
40,80 m2

130,38m2

3.3 ETAP ilt-Cl

1/11 SALACHORYCH
1/11a IAZIENKA
1/10 SALA CHORYCH
1/10a IAZIENKA
119 SAIA CHRYCH
1/9a IAZIENKA
1/8 SALA CHRYCH
1/8a tAZlENl(A
1122 MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
1/23 BASENOWNIA
1/24 BRUDOWNIK
1125 POM. GOSPODARCZE
1/26 MYCIELOZEK
1/1c KORYTAM
RAZEM

30,97 m2
4,50 m2
15,4Q m2

4,20 m2
35,87 m2

6,00 m2
18,43 m2
6,00 m2
.18,23 m2
3,00m2
3,90 m2

1,88m2
'10,10m2

54,90 m2
m2
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3,4 ETAP V-ry

1/7 POM.GOSPODARCZE
1/6 KAPLICA
1/5 JADALNIA
1/4 GABINET LEKARZA
1/3 PORO MORTE
1/1d KORYTAM
RAZEM

9,64 m2
17,10 nf
23,30 m',
18,70m'^
7,00 m'
8,50 m2

84,$4m2

v

4.0. WARSTWYPODLOGO\ryE

\ . Pomieszczenia sughe- poSoie chorvch .iadalnia . qab..Lekarckie.
v

- wykladzina kauczukowa typu NORA / wykona6 zgodnie p systemem/ z atestem do
stosowania w szpitalach w koloze pasteloyym.

- Pbrtza- ete Lc/v
-istniej4cy strop na belkach drewnianych iEtalowych.

Po m ie szcze n i a mokre. -lazi e n ka

- TEMKOTA NA ZAPMWE WODOSZCZELNEJ

- PI-YNNA FOLIA USZCZELNIAJACA

- PTYIA OSB 2 CM NA ISTNIEJACYCH DESIqCH

5,0. INSTALACJE

- podlqczenie do instalacja c,o - do istniej4cych pion6w c.o
- instalacja wody - istniej4ce piony do wymiany. .
- instalacja kanalizacyjna - piony istniejqce -wymieniono pzy przebudowie llgo
pigtra , projekowan4 instalacjg wykona6 zgodnie z projgktem instalacji sanitarnych

- w€ntylacja grawitacyjna wspomagana -wyloty kanal6w , pzapy
yyfkona6 nawiqzuj4c detalem do wykoficzenia komin6w istniej4cych

- instalacja eleKryczna - szczeg6ly w projekcie instalacji elektrycznych
- instalacja TV
- instalacja hydrantowa- wykonana

-a -



6.0. BEZPIECZENSTY\IO POZAROWE

6.1 ObieK zakwalifikowano do kategorii zagro2enia ludzi Il, w klasie odpornoSc'
poZarowej ,,B".

6.2 Wymagania budowlane pod wzglqdem odporno6ci element6w budynku w

R- no6no56 ogniowa ( w minutach)

E- szczelnoSdogniowa(wminutach)

l- izolacyjnoSd ogniowa ( w minutach)

(-) nie stawia sig wymagari

6.3 Zewngtane zabezpieczenie przeciwpo2arowe.

Drogi pozarowe zabezpieczone poptzez dojazdy do budynku z czterech stron.

6.4 Wplyw prac remontowych na warunki bezpieczefistwa po2arowego.

Przebudowa lgo pigtra nie ma wptywu na warunki bezpieczeistwa pozarowego,
poniewaz wszystkie zastosowane materialy wykoticzeniowe I sufit podwieszony,
wykladzina/ spelniajE wymogi p.po2.

6.5 Instalacja hydrantowa pzeciwpozarowa zostala zaproJektowana iwykonana dla

klasie B"

Klasa

Odpomosci

pozarowej

budynku

Klasa odpornosci ogniowej element6w budynku

Gl6wna

konstrukcja

nosna

Konstrukcja

dachu

srop Sciana

zewnetzna

Sciana

wewnetrzna

Pokrycie
dachu

Klasa D R 120 R 3 0 REI 60 Et60 Et 30 E 3 0

calego obieKu.

_ 1r -
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6.6 Na klatce schodowej nr 1 ju2 wykonano instalacjg gddymiajqcq. Instalacja
oddymiajqca klatki nr 2 ujeta jest w tym opracowanlu. W dachu nad klatk4
schodowqzaprojeKowano dwa okna oddymiaj4ce typ FSP 07 78x140 firmy
Fakro o pow. oddymiajqcej 1 okno 0.53m2

7.0 WENryLACJA GRAVI/ITACYJNA

Zaprojektowane kanaly wentylacyjne wykonad z karbowanych rur aluminiowych
SPIROFLEX @ 150. Jako zasadg pzyj46 dostawianie karlal6w od stropu nad
wentylowanym pomieszczeniem. Rury obudowad Sciankapi z plyt gipsowo -

kartonowych GKF na ruszcie stalowym Nida CW50 ( na poddaszu C\N 75) z
wypelnieniem plytami welny mineralnei ROCWOOL SUPQRROCK gr 5,0 cm. Ponad
stropem nad poddaszem rury obudowa6 p$ami OSB gr p,0 cm na ruszcie
stalowym Nida C\M/S z wypefnieniem plytami welny mineralnej ROCWOOL
SUPORROCK gr 5,0 cm i wiatroizolacj4. Ponad polaci4 dachu na plytach OSB
wykonad podklad z zaprawy ATLAS CERAPLAST i przyklei6 p$ki klinkierowe
(nawi4zuj4c kolorem i faktur4 do cegly na kominach istniej4cych ) na zaprawie
klejowej ATLAS PLUS. Wyloty kanabw , czapy wykona6 nawi4zuj4c detalem do
wykoriczenia komin6w istniej4cych, z uwzglgdnieniem normowych poziom6w
otwarcia. Obr6bkg przej6cia komin6w pzez pola6 dachu wykona6 pzy pomocy
ta6my BMSS WAKAFLEX ll w koloze dopasowanym do koloru dach6wki
istniejqcej. W lazienkach zamontowa6 kratki wentylacyjne z wentylatorkami
elektrycznymi z czujnikami ruchu. Kanaly istniej4ce do wykorzystano zgodnie z
opiniq kominiarsk4 znajdujq sig w czqSci dobudowanej i r;ie wymagaj4 czyszczenia i
remontu. S4w bardzo dobrym stanie. Kanaly wentylacyjne zostaly wykonane
zgodnie z projeKem paebudowy ll-giego pigtra i wyprowadzone nad pota6
dachow4 oraz doprowadzone do parteru i l-go pietra.

S,GHRAKTERYSTYKA ENERGEryCZNA BUDYNKU

Dotyczy budynku Zakladu Opiekuficzo-Leczniczego ,, LeSna Ustrori " . Przedmiotem
epracowania jest pzebudowa l-go pigtra . Opracowanie dotyczy wydzielenia z pokoi
l62kowych liazienek, montaZ strop6w podwieszonych , odbojnic , wymiana stolarki
okiennej i dzwiowej. Prace prowadzone sq malymi etapami ze wzglgdu na
ograniczony fundusz.. W jednym z kolejnych etap6w bgdzie wykonanie ocieplenia
budynku , remont dachu itd.

a) bilans mocy urzqdzeri elektrycznych stanowi4cych jego stale wyposazenie
budowlano-instalacyj ne

- nie dotyczy

./\-z-
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b) wla6ciwo5ci cieplne pzegr6d zewngtrznych:

1. Sciana zewnglrzna -0,90Wm2K/
2. Okna , na6wietla- wsp. pzenikania ciepla U=1,6 Wm2K

c) parametry sprawno6ci energetycznej instalacji ogzewc4ych, wentylacyjnych,
- nie dotyczy

d) dane wykazujqce, 2e przyjgte w projekcie architektoniczno-budowlanym
roanui1zania budowlane i instalacyjne spelniajE vrrymaganiq dotyczqce oszczgdnoSci
energii zawarte w Rozpoz4dzeniu Ministra Infrastruktury 4 dnia 6 listopada2OOsr
zmieniaj4ce rozporzqdzenie w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny
odpowiada6 budynki i ich usytuowanie.
Budynek Zal<tadu Opiekuflczo-Leczniczego,, LeSna Ustrori " w zakresie bgd4cyn
przedmiotem opracowania zostal zaprojektowany spelniajqc wymagania 5328 i 329
ust. 2 wlw rozporzqdzenia

1 . Sciany zewngtzne - na tym etapie nie sq przedmiqtem opracowania / dop.
0,30Wm2K/

2- Stropodach na tym etapie nie jest przedmiotem opracowania / dop. 0,25
Wlm2Kl

3. Posadzki na gruncie U=0.63 Wm2K < dop. 0.8 Wm2K
4. Okna U=1.6Wm2K<dop.. 1.90Wm2K
5. Powiezchnia okien - nie dotyczy
6. Op6r cieplny warstw podlogowych R = 1,45(m2xK)/14/ < 2,00(m2xK)M/

9.O. UT'YAGI

Wszystkie zastosowane materialy przy robotach budowlanych muszq posiadad
atesty potwierdzajqce mo2liwo56 zastosowania ich w budownictwie i slu2bie
zdrowia i spelnienia wymog6w p.po2 dla slu2by zdrowia. Do projektu dolEczono
materialy informacyjne dot. odbojoporqczy, itd.

Nowosielecka

t,
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego

e Zagosoodarowanie placu budowy: zgodnie z R.ozdzialem 3
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych,

r Robow ziemne: nie wystepujE
. Roboly zbrojarskie i betoniarskie: w czasie ciqcia prqt5w

zbrojeniowych no2ycami rQcznymi prqt ciqty nale2y oprzei
obustronnie na kozNach lub stole zbrojarskim; pojemniki do
transportu mieszanki betonowej powinny by6 zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposa2one w klapy Natwo
otwierane,

. RoboW murowe i tvnkowe: powinny byi wykonane wylEcznie z
rusztowafi pomocniczych lub sta$ch pomost6w; niedozwolone jest
wykonywanie tych rob6t z drabin przestawnych; stanowiska robocze
powinny byi utrzymane w czystoici, a z pomost6w powinna by6
niezwlocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.

. RoboW ciesielskie: roboty te mo2na wykonywad z drabin wyl4cznie
do wysoko6ci 3 m.

. Robotv dekarskie i izolacyjne: podgrzewqnie masy bitumicznej
powinno odbywad sig w kotlach do tego przystosowanych.

2. Wykaz istniejecych obiekt6w budowlanych.
Dzialka zabudowana budynkiem gl6wnym Zakladu Opiekufczo-
Leczniczego oraz budynkami pralni z warsztatern i gara2em, budvnkiem
mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi.

3. Wskazanie element6w zagospodarowania {zialki lub terenu'
kt6re mog4 stwarza6 zagro2enie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagroiefi vuystqpuiecych
podczas realizacji rob6t budowlanych.
Roboty zwiqzane z wykonaniem komin6w na daghu. W trakcie rob6t
nale2y zachowad wszystkie wymogi BHP ( helmy, pasy, liny, siatki itp.)

Potencjalne zagro2enia stanowi6 mogq:

a) strefie zagro2onej niekontrolowanym upadkiem materialu podczas
prac montazowych;

b) wszelkie roboty zwiqzane z podlEczeniem i sprawdzaniem instalacji
i urzqdzeri eleKrycznych ;

c) eksploatacja narzqdzi zmechanizowanych i urzqdzefi technicznych;
d) prace na wysoko6ci; stanowiska pracy znajdgj4ce siq na wysoko6ci

co najmniej 1 m od poziomu podNogi lub terenu, nale2y
zabezpiecryi balustradq przed upadkiem z wysoko5ci.

*,(l-
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e) Wykonywanie prac na terenie czynnych zaklad6w- obiekt szpitalny z
pensjonariuszami w r62nym stanie fizycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruRaiu pracownik6w
przed przystqpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych.

wszyscy dopuszczeni do rob6t pracownicy winni posiadad szkolenia
stanowiskowe BHP i badania lekarskie dopuszczaj4ce do prac na
wysoko6ci.

6. Wskazanie Srodk6w technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj4cych niebezpieczefistwom wynikaj4rym z wykonania

rob6t budowlanych
e Rusztowania do prac na wysoko6ci muszE byi wykonane zgodnie z

przepisami BHP i Polskq Norm4.
. wszystkie zastosowane przy robotach budowlanych materialy muszq

posiada6 atesty potwierdzajqce mo2liwo56 zastosowania ich w
budownictwle,

. Przed dopuszczeniem pracownika do rob6t, pracadawca obowiqzany
jest zaopatrzy6 go w odzie2roboczA i ochronnfu zgodniez
obowi4zujEcymi przepisami.

o Pracownicy nara2eni na urazy mechaniczne, poraZenie prqdem, upadki
z wysokoSci, zatrucia, wibracjq oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwi4zane z wykonywanepracq, powinni by6 zaopatrzeni w
sprzqt ochrony osobistej (kaski, rqkawice, kombinezony, odpowiednie
obuwie). Sprzqt ochrony osobistej pracownik6w powinien posiadad

, , atesty oraz instrukcje okre5lajqce spos6b jego u2ytkowania,
v konserwacji iprzechowywania.

opracowala: arch. 
f. 9rcsielecka
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