INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
PRZY PRACACH MURARSKICH I TYNKARSKICH

Prace murarskie i tynkarskie może wykonywać pracownik który:
a. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (ukończona szkoła zawodowa lub inne uprawnienia potwierdzone świadectwem),
b. ukończył 18 lat,
c. posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac na wysokości, potwierdzony świadectwem lekarskim,
d. legitymuje się wymaganym szkoleniem bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne ogólne i stanowiskowe).

]Do pracy może przystąpić pracownik trzeźwy i wypoczęty. 

Pracownik winien być ubrany w odzież i buty robocze oraz kask i rękawice ochronne (zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego).

Przed rozpoczęciem pracy murarz powinien:

– zapoznać się z zakresem i rodzajem robót,
– sprawdzić czy są wywieszone tablice informujące o stanie rusztowania i o pracach prowadzonych na rusztowaniu.
– sprawdzić, czy materiały na stanowisku pracy są ułożone w sposób zapewniający swobodę ruchów,
– sprawdzić czy poziom rusztowania roboczego znajduje się poniżej poziomu wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m,
– sprawdzić stan rusztowania roboczego:
– stabilność podestów,
– bezpieczne wejście na rusztowanie,
– barierki ochronne (o wysokości 1,1 m z barierką pośrednią i krawężnikiem o wysokości 0,15 m),
– w przypadku prac w wykopach sprawdzić, czy ściany wykopów są prawidłowo zabezpieczone.

W czasie wykonywania prac murarskich należy zachować pewne zasady i tak :

Przy ręcznym tynkowaniu:
– tynkowanie zewnętrznych obramowań okiennych należy bezwzględnie wykonywać z rusztowań zewnętrznych zaopatrzonych w poręcze,
– przy tynkowaniu ościeży okiennych wewnętrznych otwór okienny należy zabezpieczyć deską celem ochrony pracownika przed wypadnięciem,
– przy tynkowaniu klatek schodowych należy stosować wyłącznie rusztowania (nie wolno stosować  drabin),
– wszelkie otwory w ścianach, stropach i inne, których dolna krawędź jest poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć barierką ochronną o wysokości 1,1 m z barierką pośrednią i krawężnikiem o wysokości 0,15 m,
– otwory pozostawione w czasie wykonywania robót powinny być zabezpieczone lub szczelnie przykryte,
– doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany oraz winny być ogrodzone barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m. znajdującymi się w odległości minimum 1 m od krawędzi dołu,
– do pracy przy gaszeniu wapna należy używać okularów ochronnych oraz półmaski przeciwpyłowej,

Przy tynkowaniu mechanicznym:
– podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomocą pompy powinno być zgodne z instrukcją obsługi pompy,
– przed rozpoczęciem tynkowania sprawdzić szczelność przewodów i połączeń oraz stanu aparatu narzutowego,
– używać agregatu wyposażonego w zawór i manometr. Wyłączyć natychmiast pompę w przypadku wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalny,
– podczas przerw w pracy końcówkę tynkarską trzymać wylotem do dołu,
– nie dopuszczać podczas pracy agregatu do załamań i zagięć przewodu (może rozsadzić wąż),
– natychmiast wyłączyć agregat w przypadku powstania tzw. “korków” (należy rozkruszyć “korek” opukując przewód drewnianym lub gumowym młotkiem),
– przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedłużaniu przewodów, należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie w przewodach do zera,
– w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy pompy lub przewodów należy niezwłocznie wyłączyć pompę jednocześnie zredukować ciśnienie w przewodach do zera,
– przy rozłączaniu i oczyszczaniu przewodu pompy tynkarskiej stosować okulary ochronne.

Zabrania się:

– chodzenia po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, przykryciach otworów, niestabilnych deskowaniach,
– opierania się o bariery oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia,
– jednoczesnego prowadzenia robót na dwóch i więcej kondygnacjach w tym samym pionie bez stropów lub innych zabezpieczeń. Stanowiska pracy powinny być przesunięte wzajemnie o około 1,5-2 metry,
– wykonywania prac fundamentowych jeżeli odległość między skarpą wykopu a wznoszoną ścianą jest mniejsza niż 0,7 m,
– zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości,
– używania drabin przystawnych,
– pozostawiania narzędzi, materiałów i innych przedmiotów na krawędziach pomostów rusztowań,
– wspinania się po konstrukcjach rusztowań,
– opierania kozłów na cegłach i innych niestabilnych materiałach czy przedmiotach,
– nadmiernego obciążania ponad dopuszczalne normy, pomostów rusztowań,
– chodzenia i przejeżdżania po przewodach do transportu masy betonowej lub zaprawy,
– przepychania zatkanego przewodu podającego zaprawę od strony wlotu,
– zwiększania ciśnienia pompy ponad dopuszczalne,
– używania niesprawnych narzędzi ręcznych.

Po zakończeniu pracy należy:

a. porządkować stanowisko pracy,
b. czyścić narzędzia i umieścić je w wyznaczonych miejscach oraz usunąć resztki zaprawy murarskiej,
c. przepłukać przewody pompy tynkarskiej wodą lub mlekiem wapiennym,
d. wyłączyć pompę spod napięcia i zabezpieczyć przewody.

W przypadku powstania pożaru należy:

– ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
– wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

równocześnie:
– zaalarmować straż pożarną,
– powiadomić przełożonych o pożarze,
– podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
– przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

– udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
– w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
– powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe).
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