Безпека праці працівників в зимовий період!
Закінчується пора збору урожаю та обробітку землі, та у сільськогосподарських
підприємствах триває робота і взимку , тому роботодавцям слід забезпечити
безпечні умови праці під час холодів для працівників, які працюють або
перебувають
на
відкритому повітрі — особливо при роботі на відкритих майданчиках чи у
приміщеннях, які не обігріваються, на транспортних засобах, при пересуваннях
до об’єкта (між об’єктами) та під час здійснення охорони об’єктів. При цьому
збільшується ризик травмування працівників, на яких додатково впливають
погодні
травмонебезпечні
фактори:
1. Знижена температура повітря або її коливання з чередуванням відлиг і
заморозків
у
супроводі
сильного
вітру
тощо.
2. Охолодженні елементи предметів (обладнання, поверхонь, матеріалів тощо).
3.
Слизька
поверхня
доріг,
тротуарів.
4. Імовірність падіння бурульок, льодових (снігових) наростів, крижаних брил.
5. Недостатня освітленість території, робочих місць, проходів і проїздів в темну
пору
доби.
6. Пожежі внаслідок недотримання правил користування електронагрівальними
приладами
та
відкритим
полум’ям.
Виконання простих рекомендацій допоможе уникнути травм та захворювань у
зимовий
час:
-підтримувати дороги, проїзди та пішохідні доріжки на підприємстві у чистому
та справному стані, своєчасно посипати їх матеріалами проти ожеледиці;
— здійснювати своєчасне очищення дахів будівель та споруд від снігу,
знищення бурульок і льодових наростів. У разі неможливості позбавитися від
бурульок, забезпечити обмеження доступу людей до небезпечних ділянок з
вивішуванням
відповідних
попереджуючих
знаків
та
написів;
— максимально обмежити виконання робіт працівниками на відкритому
повітрі, а також тих робіт, які пов’язані з переміщенням між віддаленими
виробничими
об’єктами
тощо;
— забезпечити всіх працівників, в першу чергу тих, які виконують роботи на
відкритому повітрі (в т.ч. аварійно-відновлювальні, ремонтні та по охороні
об’єктів
тощо)
теплим
спецодягом
та
спецвзуттям;
— провести перевірки всіх електро-(газо)опалювальних приладів, у разі
невідповідності їх вимогам безпеки – вилучити з експлуатації, відремонтувати
чи
замінити
справними;
— провести перевірки газових приладів, пічного опалення на наявність тяги в
димових
та
вентиляційних
каналах
у
всіх
пунктах
обігріву;
— обладнати у відповідності до вимог пожежної безпеки місцями для обігріву
зі справними безпечними нагрівачами та забезпечити опалювальні пункти
паливом
в
необхідній
кількості;
— призначити відповідальних осіб за безпечний обігрів таких приміщень з
додатковим проведенням інструктажу з безпеки виконання робіт;
— заборонити використання саморобних опалювальних приладів для обігріву
адміністративних та виробничих приміщень, які не відповідають вимогам
безпеки
та
пожежної
безпеки;

— заборонити куріння та використання відкритого вогню в виробничих
приміщеннях
або
у
невідведених
для
цього
місцях;
— заборонити пронесення на територію підприємства, вживання алкогольних
напоїв
та
перебування
в
стані
алкогольного
сп’яніння;
— не допускати випуск на лінію транспортних засобів, які знаходяться в
технічно несправному стані, а також водії яких не пройшли в установленому
порядку
передрейсових
медичних
оглядів;
— не допускати випадків використання відкритого вогню для обігріву двигунів
та
паливних
систем
автомобілів;
— заборонити перебування на робочих місцях (в т.ч. на об’єктах охорони, в
нічний
час)
сторонніх
осіб.
Заходи з профілактики несприятливого впливу холоду повинні передбачати
затримку тепла — попередження вихолоджування виробничих приміщень,
добір раціональних режимів праці та відпочинку, використання засобів
індивідуальної захисту, і навіть заходи щодо підвищенню захисних сил
організму.
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