Temat: Organizacja pracy na stanowisku zbrojarsko - betoniarskim.

Stanowisko robocze
Stanowisko robocze jest to przestrzeń, na której wykonywany jest określony rodzaj pracy
przez jednego robotnika lub zespół pracowników. Należy pamiętać, że właściwie zorganizowana
praca ułatwia jej wykonanie i skraca czas jej realizacji. Dlatego trzeba dokładnie określić zadanie oraz
przygotować środki (materiały, narzędzia, sprzęt) do jego wykonania, wykonać zadanie, a następnie
skontrolować jakość wykonanych prac. Stanowiska pracy powinny być utrzymywane w czystości
oraz posiadać właściwe oświetlenie, a w przypadku prowadzenia robót w zamkniętych
pomieszczeniach – odpowiednią wentylację. Stanowiska znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń
powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy nie byli narażeni na działanie
warunków atmosferycznych, hałasu, gazów, par i pyłów. W zależności od wykonywanego rodzaju
robót należy zapewnić odpowiednią powierzchnię przeznaczoną na składowanie materiałów,
wyrobów, przyrządów i narzędzi oraz odpadów. Nie należy magazynować surowców, gotowych
wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych niż wynika to z potrzeb
technologicznych na danej zmianie. Na stanowisku pracy powinny znajdować się tylko narzędzia
potrzebne do wykonywania danego zakresu robót, inne należy przenieść do podręcznego magazynu.
Każdy pracownik powinien być wyposażony we wszystkie potrzebne narzędzia, które należy
utrzymywać w czystości. Do każdego stanowiska pracy należy zapewnić bezpieczne i wygodne
dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza niż 2 metry. Ważnym
elementem jest wprowadzenie w jak największym stopniu mechanizacji robót, właściwe
rozplanowanie pracy, a także skrócenie dróg transportu. Jeżeli roboty wykonywane są na
rusztowaniach, muszą być one prawidłowo zmontowane i codziennie kontrolowane przed
rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu robót należy zlikwidować stanowisko pracy i uporządkować
pomieszczenie.
Właściwa organizacja stanowisk pracy zapewnia łatwe i bezpieczne wykonywanie pracy oraz
ogranicza niepotrzebny wysiłek a także stanowi ochronę pracownika przed obrażeniami i
szkodliwymi wpływami występującymi na stanowiskach zbrojarsko-betoniarskich.
Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i
zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:
• z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym
wiatrem i spadającymi przedmiotami,
• ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub
pyłami lub nadmierną wilgocią.
W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez
pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

Pytanie: Proszę podać negatywny przykład złej organizacji pracy na stanowisku
zbrojarskim. ?
Odpowiedź proszę przesłać na adres: malicki7@wp.pl ( koniecznie podać Imię, Nazwisko i klasę)
Przesłanie odpowiedzi będzie podstawą do odnotowania udziału w zajęciach (obecności)
Pozdrawiam Krzysztof Malicki

