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Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-1 8002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka — PN-N-1 8002 - kategoria — średnie.

INFORMACJE O STANOWISKU PRACY

A. Opis stanowiska pracy:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ze względu na specyfikę wykonywanych prac zatrudnia
pracowników wszystkich grup pracowniczych w ~oszczególnych wydziałach.
Znaczna większość stanowisk pracy zlokalizowanych zostało w pomieszczeniach pracy stałej i
dotyczy to głównie pracowników administracyjno-biurowych, którzy mogą mieć bezpośredni
kontakt z petentami, jednak pracownicy poszozególnych wydziałów nadzorują lasy, tereny
budowlane, inwestycje oraz mają bezpośredni kontakt z przedstawicielami innych firm..
Stanowiska pracy zostały urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności
oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni stanowiska
pracy zapewniają pracownikom swobodę ruc”iu wystarczającą do wykonywania pracy w
sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy spełniają
parametry dotyczące pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane — temperatura pomieszczeń nie
jest niższa niż +18°C. Instalacja elektryczna spawna — wynik badania pozytywny. W obrębie
stanowiska pracy nie występują przekroczenia NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia.
Stanowisko pracy oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione światłem elektrycznym —

spełniającym wymogi. Zabezpieczenie pożarowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7 CZERWCA 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i :erenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi
ewakuacyjne wyznaczone i oznakowane zgodnie z PN-92/N-01 1256/02. Wentylacja w
pomieszczeniach spełnia wymogi — sprawna. Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc
przedlekarską poprzez możliwość skorzystania z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki
pierwszej pomocy, znajdującej się w sekretariace. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z
późn. Zm.).

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją oraz zwiększającą się liczbą
przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2 na terenie Polski i Europy,
pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków celem zminimalizowania
rozprzestrzeniania się wirusa, zapewniania ciągłości pracy i funkcjonowania instytucji, a
także zagwarantowania odpowiedniej ochrony pracownikom. W związku z tym Starostwo
Powiatowe w Łowiczu podjęło odpowiednie kroki w celu zminimalizowania zagrożenia
zarażeniem koronawirusem, wprowadzając szereg rozwiązań technicznych,
personalnych oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w firmie
C. Granice obiektu I działania:

Teren miasta Łowicz
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:

1. przygotowanie stanowiska pracy — wg potrzeb

2. praca przy komputerze — powyżej 4 godzin na zmianę

3. obsługa petentów lub wykonywanie innych prac biurowych — wg potrzeb

5. Nadzór lasów, budów, inwestycji

E. Stosowane materiały i środki pracy:
1 komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2 papier, druki, formularze

3 środki pracy biurowej

4 urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V. tj. elektronarzędzia,

5 Samochód osobowy - służbowy

6 Narzędzia ręczne

F. Osoby pracujące na stanowisku
1 Wszyscy pracownicy

WYKSZTAŁCENIE— w zależności od zajmowanego stanowiska

Osoby korzystające z samochodów w celach służbowych — prawo jazdy kat. B

Szkolenia z zakresu bhp — wstępne — instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.

G. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
- kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne itp.

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dn;a 03.04.2017 r w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796).
Dla kobiet w ciąży — w związku z obsługą monitora ekranowego czas pracy do 8 godz. Izmianę, jednak
Po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy.
Dla kobiet w ciąży — niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej.
Dla kobiet w ciąży — nieprzekraczanie hałasu (La,a hP~ 65 dB wciągu zmiany roboczej

Nie zatrudnia się młodocianych
H. Inne osoby narażone na ryzyko

1 Współpracownicy.

I. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy
- Wypadki

1 — wg rejestru wypadków

2 — wg rejestru chorób zawodowych

4. Wykonywanie czynności związanych z pracami porządkowymi - pracownicy gospodarczy
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J. Identyfikacja zagrożeń

Możliwe skutki Faktycznie stosowane środkiLp. Zagrożenie Źródło zagrożenia (przyczyna) zagrożenia ochrony przed zagrożeniem

~ągrożenie czynnikami biologicznymi -Zapewnienie płynów i środków

higienicznych
-zapewnienie środków i płynówCOVID —19- przebieg dezynfekcyjnych

Informacje ogólne: Nowy koronawirus SARS-Cov-2 Wywołuje chorobę o zakażeń koronawirusem jest -zapewnienie środków ochronnych, tj.
nazwie COVID — 19, a przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany zróżnicowany - od maseczki, rękawiczki, przyłbice
- od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, Po bezobjawowego, przez -opracowanie procedury informacyjnej
ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs łagodną chorobę układu dotyczącej zasad rozprzestrzeniania się i

Coronaviridae septyczny. oddechowego, Po ciężkie ochrony przez zakażeniem
Źródło i droga zagrożenia: Do zakażenia koronawirusem dochodzi droga zapalenie płuc, a nawet -zastosowanie bezpiecznych odległości1. Wirus SARS kropelkową (najczęściej przez kaszel, kichanie, rozmowę) oraz przez niewydolność między pracownikami, petentami,

Grupa 3 bezpośredni kontakt z osobą chorą. Może też być przenoszony pośrednio wielonarządową oraz wstrząs przedstawicielami innych firm
przez dotyk, np. wirus może zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie septyczny, mogący prowadzić -udostępnienie instrukcji mycia i
powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie do śmierci osoby z chorobami dezynfekcji rąk, zakładania I
dotknie swoich ust, oczu lub nosa. Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do współistniejącymi i z zdejmowania rękawiczek oraz maseczek
14 dni. obniżona odpornością -w uzasadnionych przypadkach zalecany

organizmu. pomiar temperatury ciała termometrem

bezdotykowym

4



E ST BHP

Starstwa

Opracował: Główny Specjalista ds. BHP I Inspektor P.” . .1;

W -

oQ~Zaakceptował: 1 WR? ~ „„~ „

„- - Podpis
AROST

—1” ~R7. 2828 Mar
• . ek

„- - Podpis


