Zarządzenie Nr 0050.102.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 10 lipca 2012 r.
W
sprawie: wprowadzenia
Komunalnych w Tworkowie.

zasad

dezynfekcji

na

Składowisku

Odpadów

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r.( t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi . zmianami )
oraz art. 2221 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ( tj. z 1998 r. Dz. U.
Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz. U. Nr 104 poz. 868 z 2009 r):
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam Instrukcję BHP dotyczącą zasad prowadzenia dezynfekcji na
Składowisku Odpadów Komunalnych w Tworkowie, stanowiącą Załącznik Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi
Komunalnych w Tworkowie P. Wolfgangowi Kroczek.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2012r.

Składowiska

Odpadów

Załącznik Nr 1
INSTRUKCJA BHP
PROWADZENIA ZASAD DEZYNFEKCJI
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
KOMUNALNYCH W TWORKOWIE

1. Dezynfekcją objęte są:
1) pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne - na bieżąco w miarę aktualnych
potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Stosować środki
dezynfekcyjne: hydrosept,
2) pojazdy, maszyny urządzenia, w tym pojemniki używane do odbierania
magazynowania, transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów komunalnych:
na bieżąco w miarę aktualnych potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
Stosowane środki dezynfekcyjne: hudrosept, wapno chlorowane.
3) garaże i inne budynki przeznaczone do garażowania pojazdów, maszyn i urządzeń
wykorzystywanych na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie:
hydrosept, wapno chlorowane.
2. Prace związane z myciem i dezynfekcją może wykonywać pracownik:
1) w dobrym stanie zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym
brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na działanie m.in. szkodliwych
czynników biologicznych,
2) przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,
3) wyposażony w obuwie robocze, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
właściwe do poziomu narażenia.
3. Czynności przed rozpoczęciem pracy
1) zapoznać się z instrukcją bhp prowadzenia procesów dezynfekcji oraz z kartami
charakterystyk stosowanych środków dezynfekcyjnych,
2) ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do stosowania
na tym stanowisku pracy,
3) zapewnić właściwą ilość środków dezynfekcyjnych potrzebnych do wykonania
zadania,
4) usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
4. Czynności podczas wykonywania pracy
1) środki dezynfekcyjne należy przechowywać w miejscach przeznaczonych do tego
celu, niedostępnych dla osób niepowołanych oraz w oryginalnych i odpowiednio
oznakowanych opakowaniach,
2) w trakcie przygotowania roztworów dezynfekcyjnych należy stosować odpowiednio
dobrane środki ochrony indywidualnej (rękawice, fartuch, okulary - gogle),
3) roztwory dezynfekcyjne należy przygotowywać w wyznaczonym do tego celu
miejscu ze sprawnie działającą wentylacją lub na otwartej przestrzeni,
4) roztwór myją co -dezynfekujący należy przygotować bezpośrednio przed użyciem,
5) do sporządzania roztworów dezynfekcyjnych, w przypadku gdy nie ma innych
zaleceń producenta, należy stosować wodę o temperaturze 20-30°C,
6) nie wolno łączyć różnych preparatów dezynfekcyjnych ani dodawać preparatów
myjących,
7) unikać skaleczeń i nie narażać innych na skaleczenia,
8) pracownicy z uszkodzoną skórą rak i innych nieosłoniętych części ciała nie powinni

wykonywać prac z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
9) na stanowisku pracy przestrzegać zakazu jedzenia, picia, palenia stosowania
kosmetyków oraz przechowywania żywności,
10)utrzymywać w stałej czystości stanowisko pracy,
11) przestrzegać podstawowych zasad higieny:
a) przed przerwą i po zakończeniu czynności należy myć ręce,
b) należy oddzielnie przechowywać odzież prywatną i roboczą,
c) należy regularnie i w razie konieczności czyścić lub zmieniać odzież robocza oraz
środki ochrony indywidualnej.
5. Czynności po zakończeniu pracy
1) wylać resztę roztworu dezynfekcyjnego do WC,
2) cały sprzęt (np. mopy, zmywaki, itp.) po użyciu oczyścić, wysuszyć i odłożyć
w miejsce wyznaczone,
3) umyć wiadro i odstawić je wraz z innymi przyrządami pomocniczymi
w przeznaczone do tego celu miejsce,
4) oczyścić używane środki ochrony indywidualnej i odłożyć je w miejsce
ich przechowywania,
5) upewnić się, czy pozostawione stanowisko i przyrządy pomocnicze nie stworzą
żadnych zagrożeń dla otoczenia.
6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
1) o każdym zauważonym wypadku lub innym zagrożeniu dla życia lub zdrowia
ludzkiego należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego oraz ostrzec
współpracowników, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył
się wypadek
2) poszkodowanym niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją
udzielania pierwszej pomocy oraz wytycznymi zawartymi w kartach charakterystyki
stosowania środków dezynfekcyjnych,
3) w przypadku kontaktu z oczami - natychmiast obficie przemywać wodą przez 15
minut przy otwartych powiekach, nie zdejmować soczewek kontaktowych, jeżeli
osoba poszkodowana je nosi, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem,
4) w przypadku kontaktu ze skórą - natychmiast usunąć zanieczyszczone ubranie
i obuwie,obficie przemywać przez kilka minut wodą z mydłem, jeżeli wystąpi
podrażnienie skonsultować się z lekarzem,
5) w przypadku połknięcia - wypłukać usta i gardło, nie wywoływać wymiotów,
skontaktować się z lekarzem i ustalić co należy zrobić jeżeli wystąpią wymioty,
podawać wodę do picia,
6) w przypadku zatrucia inhalacyjnego - zapewnić dostęp świeżego powietrza,
jeżeli to niezbędne zapewnić sztuczne oddychanie, zasięgnąć porady lekarza.

