ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«_29__»_11__ 2018__ р№ _177 од_
Інструкція №_83__
З охорони праці для бетонаря при роботі на бетонозмішувачі
1. Загальні положення.
1.1. В інструкції викладені вимоги безпеки для бетонаря під час виконання
будівельних робіт.
1.2. До виконання бетонних робіт допускаються особи, які досягли 18 – річного
віку, пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань та пройшли навчання і
вступний інструктаж з охорони праці.
1.3. Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена за відповідним нарядом (крім
екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.
1.4. Погоджуйте з керівником робіт чітке визначення меж Вашої робочої зони. Не
допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.
1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або
медикаментозного сп`яніння, у хворобливому або стомленому стані.
1.6. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та
шкідливі виробничі фактори:
- машини й механізми, що рухаються;
- рухомі частини виробничого обладнання;
- підвищена сонячна радіація;
- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через
людини;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;
- підвищена або знижена вологість повітря;
- підвищена або знижена рухомість повітря
- відсутність або недостатність природнього світла;
1.7. Не приступайте до роботи на технічно несправних пристроях або з
пошкодженим контуром заземлення.
1.8. Бетонні роботи виконуйте під контролем майстра, який повинен перевірити
правильність установки опалубки, робочих настилів, арматури, надійність кріплення стінок
траншей, котлованів. Якщо роботи проводять на висоті більше 1,5 м, робочі настили або
робочі місця повинні бути огороджені.
1.9. Сумарна вага вантажу, який переміщується:
- чоловіки старше 18 років – 50 кг.
1.10. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.11. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи
стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршення самопочуття припиніть
виконання роботи, використайте
медичні препарати з аптечки або зверніться за
допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт
2. Вимоги безпеки до початку роботи.
2.1. Отримати від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми
виконання робіт по виготовленню бетону на бетонозмішувачі.

2.2. Одягти і заправити спец. одяг, волосся підберіть під головний убір.
2.3. Уважно оглянути і приведіть у порядок робоче місце, приберіть зайві
предмети.
2.4. Візуальним оглядом впевнитись в справності риштувань або підмостків,
перевіривши при цьому вертикальність стійок, наявність упорних площадок, цілісність
робочих настилів і огородження, вузли кріплення окремих елементів.
2.5. Перевірте наявність і справність інструменту і пристроїв.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Настили робочої підлоги і підвісних риштувань, систематично очищайте від
залишків бетону й сміття.
3.2. Під час зрубання напливів бетону, вирівнюванні скелистих основ і.т.і. для
захисту очей від попадання твердих частинок надівайте запобіжні окуляри.
3.3. При приготуванні бетонної суміші з використанням хімічних добавок
надівайте спеціальні рукавиці і захисні окуляри для захисту від опіків шкіри й
пошкодження очей.
3.4. Під час роботи бетонозмішувачів забороняється прискорювати
розвантаження за допомогою лопат або іншого ручного інструменту.
3.5. Очищення й ремонт бетонозмішувачів і інших машин, зайнятих на бетонних
роботах, допускається тільки після від`єднання їх від джерела живлення (зняття напруги) і
вивішування на рубильнику плаката: «Не вмикати! Працюють люди».
4. Вимоги безпеки після роботи.
4.1. Відключіть бетонозмішувач від електричної мережі.
4.2. Приберіть робоче місце очистіть інструмент, пристрої і покладіть у
відведене місце.
4.3. Зніміть і приведіть у порядок спец. одяг та інші засоби індивідуального
захисту і повісте в гардеробну.
4.3. Помити обличчя, руки з милом. За можливості прийміть душ.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1 . При виявленні загорання необхідно негайно забезпечити евакуацію людей,
приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, викликати за тел.. 101
пожежну команду.
5.2. При гасінні пожежі необхідно пам`ятати, що електроустановки потрібно
гасити тільки вуглекислотним вогнегасником, сухим піском, щоб уникнути враження
електричним струмом.
5.3. У випадку травмування припиніть роботу, зверніться за допомогою до
присутніх осіб або надайте самодопомогу, при необхідності зверніться до лікаря.
Повідомте керівника робіт.
5.4. У разі нещасного випадку звільніть потерпілого від дії небезпечного
фактора і надайте йому долікарську допомогу. При необхідності викличте лікаря або
вживіть заходів для транспортування потерпілого у найближчу лікувальну установу.
Повідомте про випадок керівника робіт.
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