
Zarządzenie nr  24/2018
Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
 z dnia 4 czerwca 2018r.

w  sprawie:  wprowadzenia  do  użytku  wewnętrznego  Instrukcji  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
w  zakresie  magazynowania  i  postępowania  z  niebezpiecznymi  substancjami i  mieszaninami
chemicznymi
         
Na  podstawie:  art.  207  §1  i  §2   oraz  art.  207¹  §1  Ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy
(t.j. Dz. U.  z  2018 r.,  poz. 917 z późn. zm.), Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz.
1650 z późn. zm.). 

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza  się  do  stosowania  Instrukcję  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w zakresie magazynowania
i postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi  stanowiącą  załącznik nr 1 do
niniejszego  Zarządzenia.

§  2. Zobowiązuje  się  Kierownika  Działu  Metodyczno  -  Administracyjnego,  do  zapoznania  podległych   mu
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, z treścią powyższej Instrukcji i pisemnego
potwierdzenia  tego  faktu  w  Oświadczeniu  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do  niniejszego  Zarządzenia.
Oświadczenia  z  podpisami  pracowników  należy  przekazać  Inspektorowi  ds. BHP.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi użytkujących drabiny do
pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Instrukcji o której mowa w  §1 i stosowania  się do
wytycznych  określonych  w w/wym.  Instrukcji

§4.  Nadzór  nad  realizacją  Zarządzenia,  powierzam Kierownikowi Działu Metodyczno – Administracyjnego
oraz Starszemu Inspektorowi do spraw Bezpieczeństwa i Higieny - każdemu w zakresie swoich zadań oraz
czynności.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         

Dyrektor
                                                                                         Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                 w Czeladzi

                                                                mgr Aneta Jóźwin-Rybska

                                                                                                                                                                  



 Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 24/2018

                                                                                                                                                                             Dyrektora Miejskiego Ośrodka                          
                                                                                                                                                                            Pomocy Społecznej w Czeladzi 

z dnia 4 czerwca 2018r.  

I N S T R U K C J A

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

w  zakresie  magazynowania  i  postępowania  z   niebezpiecznymi  substancjami

i  mieszaninami   chemicznymi

         

1. Cel instrukcji.

Celem instrukcji  jest  zapoznanie  pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czeladzi
wykonujących  prace  z  udziałem  substancji  lub  mieszanin  chemicznych  z  mogącymi  wystąpić  na
stanowisku  pracy  zagrożeniami oraz   bezpiecznymi  metodami  wykonywania  czynności  roboczych.

2. Przedmiot instrukcji.

Przedmiotem  instrukcji  są  wskazania  dotyczące  obowiązków  osób  w  zakresie  przechowywania
i  postępowania  z  substancjami  i  mieszaninami  chemicznymi.
                                                                                                                                                                      

3. Zakres instrukcji.
                                                                                                        

Powyższa instrukcja obejmuje swoim  zakresem sposoby postępowania z substancjami i mieszaninami
chemicznym  określając  jednocześnie  środki  ostrożności  podczas  posługiwaniu  się  nimi.

4. Postanowienia  ogólne
 
1. Niniejsza  instrukcja i  zapoznanie  z  nią obowiązuje  wszystkich  pracowników  Miejskiego Ośrodka
    Pomocy   Społecznej   w   Czeladzi    wykonujących   prace   przy   użyciu   substancji   i   mieszanin
    chemicznych.

 2. Instrukcja  nie   ujmuje   wyczerpująco   wszystkich   szczegółów   roboczych,   lecz   reguluje   tylko
     podstawowe   zasady   postępowania   w   kontakcie  z  substancjami  chemicznymi,  wskazując  na
     obowiązki  pracowników  pod   względem  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

3. Uzupełnienie treści  instrukcji stanowią karty charakterystyki  substancji  niebezpiecznych będących
    będących  w  posiadaniu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi.

4. Nie  ujęcie  w   instrukcji   poszczególnych   pojedynczych   czynności  niezbędnych  do  wykonania
    zadania  i  zachowania  bezpiecznych  warunków  pracy  nie zwalnia pracownika od obowiązku  ich
    stosowania.
       
5. Postanowienia  szczegółowe  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

 1. Stosowanie   w   procesie   pracy  substancji  i  mieszanin  chemicznych  stwarzających  zagrożenie
     wymaga rygorystycznego przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa i higieny  pracy zarówno w sferze
     ich  przechowywania  jak i użytkowania.
     
 2. Przechowywanie  substancji i mieszanin chemicznych  stwarzających zagrożenie dopuszczalne jest
     jedynie  w   przystosowanych   do   tego   celu   pomieszczeniach   lub    miejscach    wyznaczonych
     w  obrębie  Ośrodka.
     
 3. Pomieszczenia  i  miejsca  te   powinny  być   odpowiednio   oznakowane   i  zabezpieczone   przed
     możliwością  wchodzenia  i  przebywania  w  nich  osób  postronnych.

 4. Każde pomieszczenie i stanowisko pracy powinno posiadać odpowiednie do rodzaju występujących
     substancji chemicznych  warunki  techniczne  i  higieniczno  sanitarne  tj.  odpowiednią   wentylację,
     właściwe  oświetlenie i ogrzewanie oraz wyposażenie w niezbędny  sprzęt  ochronny.
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    5. W  obrębie   magazynów,   miejsc  i  stanowisk  pracy  z  przechowywanymi  środkami łatwopalnymi
     powinny znajdować się odpowiednie i sprawne środki  gaśnicze  (gaśnice  proszkowe  z  proszkiem
     gaszącym ABC lub w zależności od rodzaju substancji palnej gaśnice śniegowe CO2 oraz płynowe).
     Pracownicy  powinni   wykazywać   się   znajomością   obsługi   podręcznego   sprzętu  gaśniczego.

 6. Substancje  i  mieszaniny  chemiczne należy  przechowywać wyłącznie w  dostosowanych  do  tego
     celu  opakowaniach  i  pojemnikach, odpowiednio  zabezpieczonych   przed  uszkodzeniem  lub  też
     oddziaływaniem   określonych  czynników  np.  nawilgoceniem  lub  nagrzaniem.  W   zakresie   tym
     należy  uwzględnić  wszystkie  wymogi  określone  instrukcjami i wskazówkami  producentów.

 7. Pracownicy stosujący substancje chemiczne powinni posiadać znajomość właściwego obchodzenia
     się  z  nimi  zwłaszcza  w  zakresie  zapobiegania  wypadkom  mogącym  wystąpić  ze  względu  na
     właściwości   tych   materiałów   (np. trujące, drażniące)   oraz  posiadać  podstawowe   wiadomości
     z zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy.
     
 8. Podczas   używania  substancji  chemicznych,  jeżeli   jest   to   konieczne    ze    względu   na    ich
     stwarzające zagrożenie właściwości, pracownicy  powinni stosować odpowiednią  odzież  ochronną
     lub ochrony  osobiste  (np.  fartuchy,   rękawice,  okulary  ochronne)  oraz  przestrzegać   wymogów
     z  zakresu  higieny  osobistej  (np. zakaz  spożywania  posiłków  i  napojów, obowiązek  mycia  rąk).

 9. Magazynowanie   i   przechowywanie  substancji  i  mieszanin  chemicznych  oraz  ich   wydawanie,
     powinno  odbywać się  przy   zastosowaniu   szczególnych    środków    ostrożności   i   z   użyciem 
     niezbędnego  sprzętu  pomocniczego  (np. przystosowanych  szaf, regałów, opakowań itp.).
     W  trakcie tych  czynności  należy  uwzględnić odpowiednią  ilość osób,  zapewniająca zachowanie
     bezpiecznych warunków  pracy.

 10. W przypadku uszkodzenia opakowania w obrębie miejsca pracy, powodującego rozlanie i parowanie
     substancji, należy niezwłocznie przystąpić  do  usunięcia  tej  substancji   z  podłoża  oraz  likwidacji
     mogących  wystąpić  zagrożeń  wypadkowych  lub  chorobowych.
     Usuwając powyższą substancję należy założyć rękawiczki  gumowe a w razie konieczności również
     okulary ochronne i sprzęt  izolujący  drogi oddechowe (maska).

  11. Gospodarka   i   postępowanie   z  odpadami  substancji   chemicznych  może  odbywać się  jedynie
     w  sposób  określony  wymogami  producenta  i  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.    
     Niedopuszczalne   jest   odprowadzanie   substancji   niebezpiecznych,   w   szczególności  żrących
     bezpośrednio  do  kanalizacji  lub  też  wyrzucanie  ich  na  wysypiska  i  śmietniki.

  12. Wszelkie  występujące  nieprawidłowości  w   zakresie   gospodarki   substancjami   i  mieszaninami
     stwarzającymi zagrożenia  dla zdrowia, pracownicy powinni natychmiast zgłaszać odpowiedzialnym
     osobom  dozoru.

 13. Stosowanie    niebezpiecznych    substancji    i    mieszanin   chemicznych   powinno   odbywać   się
     z  uwzględnieniem  informacji zawartych  w  ich kartach  charakterystyki  substancji ze szczególnym
     naciskiem  na  wskazania  ujęte  w  następujących  sekcjach:

     Identyfikacja zagrożeń  -   sekcja 2.
           
     Określająca  najważniejsze   skutki  i   objawy   szkodliwego   działania   na   zdrowie  człowieka lub
     środowisko  spowodowane stosowaniem  substancji lub mieszaniny, w  tym również  niewłaściwym,
     które  można  przewidzieć  w  racjonalny  sposób.

     Środki  pierwszej  pomocy  -  sekcja  4.

     Określająca   sposoby   udzielania   pierwszej   pomocy  w  związku   z   oddziaływaniem substancji 
     chemicznej na organizm człowieka  ze  szczególnym uwzględnieniem  kontaktu  ze skórą  i  oczami
     oraz  narażeniem  poprzez  układ  oddechowy  i  pokarmowy.

     Informacje  toksykologiczne  -  sekcja  11

     Określająca  niebezpieczne  dla zdrowia  człowieka  skutki,  wynikające   z  narażenia  na  działanie
     stosowanej   substancji  lub  mieszaniny  chemicznej.



                                                                              - 3 -

  Postępowanie  z  odpadami   -  sekcja  12

  Określająca    sposoby      usuwania    odpadów    i    pozostałości    niebezpiecznych     substancji     
  i  mieszanin  chemicznych  oraz  gospodarkę  odpadami  opakowaniowymi.

                                     
OZNAKOWANIE  SUBSTANCJI  CHEMICZNYCH

Substancje /mieszaniny/ stwarzające zagrożenia 
dla  zdrowia

Substancje / mieszaniny stwarzające zagrożenia      
      fizykochemiczne

   Piktogram Rodzaj zagrożenia   Piktogram Rodzaj zagrożenia

 

Wykazujące   działanie   żrące   na  skórę
Kat. 1A, 1B, 1C
Ryzyko   poważnego   uszkodzenia  oczu

  

Wybuchowe, samoreaktywne, nadtlenki 
organiczne 

 

Toksyczność  ostra  kat  4  (dawniej:
substancja szkodliwa)
Działanie  drażniące na skórę lub  oczy
Działanie uczulające skórę

 

Łatwopalne  (ciecze/gazy/aerozole/ciała
stałe
Samonagrzewające się samoreaktywne
Pirofoniczne (stałe/ciekłe)
Nadtlenki organiczne

Toksyczność  ostra  kategorii  1, 2   lub  3

 

Utleniające  (gazy / ciecze / ciała  stałe)
 

Działanie  rakotwórcze,   mutagenne  lub
działanie  na  rozrodczość  (CMR),
Toksyczne  działanie  na  narządy
krytyczne przy narażeniu jednorazowym
lub przewlekłym  Działanie uczulające na
układ oddechowy

 

Gazy   pod   ciśnieniem   (sprężone).

      Zagrożenia  dla  środowiska

 

Powodujące  korozję   metali.

Niebezpieczne  dla  środowiska,  w
szczególności stwarzające zagrożenie dla
środowiska   wodnego.    Stwarzające
zagrożenie  dla  warstwy ozonowej.

   6. Uwagi  końcowe

      Ze   względu  na  szkodliwe  oddziaływanie  substancji  i  preparatów  chemicznych   na  organizm
      człowieka    należy   bezwzględnie   pracować  przestrzegając zasady  bezpieczeństwa   i  higieny 
      pracy.  Unikać  zanieczyszczenia oczu i skóry oraz powstawania i wdychania par.   Nie  spożywać  
      w  miejscu  przechowywania  substancji  chemicznych  posiłków  lub  pić  napojów.
      Z  chwilą  zaistnienia sytuacji  nie  wymienionej  w  instrukcji, należy  zwrócić się do  przełożonego  
      o  wytyczne  do  dalszego  postępowania.

  7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

         W  przypadku  niezamierzonego  uwolnienia  się  substancji   chemicznej  powodującym   rozlanie  
      i parowanie substancji, należy niezwłocznie przystąpić do usunięcia jej  z  podłoża  oraz  likwidacji  
      mogących  wystąpić  zagrożeń  wypadkowych  lub  chorobowych.   Usuwając  rozlaną  substancję  
      należy założyć rękawice gumowe, okulary ochronne i sprzęt izolujący drogi  oddechowe  (maska).
      W kontakcie substancji ze skórą: należy zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażone partie skóry zmyć 
      dokładnie  wodą  z  mydłem. 
      W kontakcie z oczami:   zanieczyszczone  oczy  przepłukać  dokładnie  wodą  przez  10 - 15  min.
      Po przepłukaniu założyć jałowy  -  sterylny  opatrunek. Natychmiast  skonsultować się z lekarzem.
      Po narażeniu drogą oddechową:  wyprowadzić  poszkodowanego na świeże powietrze,  zapewnić  
      ciepło  i spokój.  W  razie  wystąpienia  niepokojących  dolegliwości  skonsultować się  z lekarzem.
      W przypadku pożaru:  zawiadomić  otoczenie o  pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie 
      osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii: w razie potrzeby zarządzić ewakuację: wezwać Straż 
      Pożarną. 
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      Do czasu przybycia straży, jeżeli to możliwe bez narażenia życia i zdrowia przystąpić do  gaszenia
      pożaru przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego  (gaśnice  proszkowe  typu  ABC).  
   

                                                                                                                             ......…....................
                                                                                                                             Z a t w i e r d z i ł     
        
        Andrzej Gancarz
        ......................                                                               
           Opracował.                                       

                                                                 Czeladź, :  29  maj 2018r.
                                                                                                        

                                                                                                                                                                              



   Załącznik nr 2
                                                                                                                                                                               do Zarządzenia nr 24/2018

                                                                                                                                                                             Dyrektora Miejskiego Ośrodka                          
                                                                                                                                                                            Pomocy Społecznej w Czeladzi  

                                                                                                                                                                               z dnia 4 czerwca 2018r.
.................................................

                    Pieczęć  zakładu  pracy                                       

  
     

  O Ś W I A D C Z E N I E

            Niżej  wymienione  osoby  oświadczają  że  zostały  zapoznane  z:

         INSTRUKCJĄ   BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY
W ZAKRESIE  MAGAZYNOWANIA I POSTĘPOWANIA Z NIEBEZPIECZNYMI 

SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI CHEMICZNYMI
         

                                  i   zobowiązują  się  do  przestrzegania   zawartych   w   niej   postanowień.

Lp   Nazwisko
                       i      imię

        Stanowisko         Data        
  zapoznania

      Podpis
 pracownika

      Uwagi

    1                     2                       3                 4              5                6     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  



12

13

14

15
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