Załącznik nr 5
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z RAMPY WJAZDOWEJ
DO HALI LABORATORIUM
DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH BADANIA STATUTOWE LUB PRACE PORZĄDKOWE

Przedstawiciele Katedr i Pracownicy Laboratorium zobowiązani są:
1) Ustalić z Kierownikiem Laboratorium lub Koordynatorem ds. Logistyki i planowania badań termin
korzystania z rampy wjazdowej do hali laboratorium, w następujących sytuacjach:
1.1) dowóz i odbiór materiałów, elementów i konstrukcji,
1.2) wywóz odpadów,
1.3) wykorzystywania pojazdów emitujących zanieczyszczenia lub generujących hałas (betonowozy,
pompy do betonu, wózki widłowe, samochody ciężarowe).
2) Ograniczyć uciążliwość prowadzonych prac innych użytkowników hali i budynku laboratorium.
3) Zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów BHP w trakcie prowadzonych prac,
a w szczególności uniemożliwienia dostępu osób postronnych w rejon prowadzonych prac.

Przed przystąpieniem do korzystania z rampy wjazdowej należy:
1) Wygrodzić drogę dojazdową i rampę zapewniając swobodny dostęp pojazdów,
2) Sprawdzić stan techniczny urządzeń używanych do pracy (suwnica, wózki widłowe).
2) Usunąć zbędne przedmioty z dróg komunikacyjnych.

W czasie pracy należy:
1) Korzystać ze środków ochrony osobistej (odzież robocza, kask, rękawice, okulary, słuchawki
ochronne).
2) Poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych drogach komunikacyjnych.
3) Zapewnić odprowadzenie lub uniemożliwić przedostawanie się spalin do hali i budynku laboratorium
przez:
3.1) zamykanie bramy wjazdowej do hali laboratorium,
3.2) stosowanie przewodów odprowadzających spaliny na zewnątrz hali laboratorium,
3.3) ustawienie wentylacji hali laboratorium do poziomu maksymalnego.

Po zakończeniu pracy należy:
1) Uprzątnąć rampę oraz drogi komunikacyjne i obszary przeznaczone do realizacji badań.
2) Przetransportować dostarczone materiały do wyznaczonych lub uzgodnionych miejsc składowania.
3) Zgłosić Kierownikowi Laboratorium wszystkie stwierdzone usterki i uszkodzenia powierzonego sprzętu.

Poza sytuacjami wyjatkowymi, zabrania się:
1) Korzystania z rampy wjazdowej do hali laboratorium w następujących sytuacjach:
1.1) bez wcześniejszego uzgodnienia terminu przewidywanych prac,
1.2) gdy nie są zapewnione środki ograniczające uciążliwość prowadzonych prac,
1.3) gdy niezbędne jest otwarcie bramy wjazdowej do hali laboratorium, a temperatura na zewnątrz nie
przekracza 0oC,

Regulamin zatwierdzono dnia 1.01.2017r.

13

