Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy

1. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu pracy

Uzyskane opinie, uzgodnienia, odstępstwa (zaznaczyć właściwe)

TAK

NIE

Praca wyłącznie w oświetleniu elektrycznym
Praca poniżej poziomu gruntu
Pomieszczenia o mniejszej wysokości niż wymagana
Inne

2. Dane o zatrudnieniu/narażeniu oraz występowaniu czynników szkodliwych
Liczba pracowników zatrudnionych ogółem
Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są
czynności składające się na proces technologiczny, lub związane z obsługą maszyn i
urządzeń (pracownicy produkcyjni)
w tym

kobiet

niepełnosprawnych

młodocianych

pracujących w porze nocnej

zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę

Liczba pracowników zatrudnionych w ekspozycji na czynniki szkodliwe/uciążliwe dla zdrowia
Nazwa czynnika
Hałas
Ultradźwięki
Drgania mechaniczne o działaniu
miejscowym
Drgania mechaniczne o działaniu
ogólnym
Pyły*
Czynniki chemiczne*
Czynniki biologiczne*
Mikroklimat gorący
Mikroklimat zimny
Promieniowanie optyczne laserowe
Promieniowanie optyczne nielaserowe
Czynniki uciążliwe*
* - wymienić rodzaje

Liczba osób

Rodzaj

Nie
dot.

Liczba pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych
Wydział / stanowiska pracy
NDS/NDN ogółem (pracownik liczony
raz, niezależnie od liczby czynników)
NDS czynników chemicznych
NDS pyłów
NDN hałasu
NDN ultradźwięków
NDN drgań mechanicznych
o działaniu miejscowym
NDN drgań mechanicznych
o działaniu ogólnym
Inny czynnik uciążliwy/szkodliwy

3. Opis pomieszczeń pracy, rodzaj działalności produkcyjnej lub procesu technologicznego z opisem
stanowisk pracy: rodzaj pomieszczeń, usytuowanie, powierzchnia i wysokość, rodzaj: ścian, podłóg i sufitów,
rodzaj oświetlenia: dzienne, elektryczne, wyłącznie elektryczne, ogrzewanie i wentylacja: grawitacyjna,
mechaniczna ogólna, miejscowa, klimatyzacja, inne; stosowane: maszyny, urządzenia, inne urządzenia
techniczne, surowce w tym substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiał biologiczny, itp.
....................................................................................................................................................
4. Opis pomieszczeń higieniczno-sanitarnych rodzaj pomieszczeń: szatnie, umywalnie, pomieszczenia z
natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do
ogrzewania się pracowników, pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, usytuowanie; rodzaj: podłóg, ścian; rodzaj oświetlenia:
dzienne, elektryczne; rodzaj wentylacji: grawitacyjna, mechaniczna; wyposażenie i urządzenia.
....................................................................................................................................................
5. System udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Sposób zapewnienia systemu udzielania pierwszej pomocy
apteczki
- łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane
- wywieszona instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
- informacja o wyznaczonych i przeszkolonych pracownikach w
udzielaniu pierwszej pomocy

punkty
pierwszej
pomocy

