
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE 

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY  

Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI 

UŻYWANYMI PRZY PRACACH 

PORZĄDKOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



CZĘŚĆ I 

  

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY  

 

Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych na wszystkich 

stanowiskach pracy. Stosowanie się do nich zmniejszy lub wyeliminuje zagrożenie.  

1.   W trakcie pracy całą uwagę skupiaj na wykonywanej czynności, pracuj uważnie, 

      starannie, ostrożnie i bez pośpiechu. 

2. Otrzymane polecenia zawsze wykonuj zgodnie z wskazówkami i instrukcjami 

otrzymanymi od przełożonego. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, proś 

przełożonego o dokładniejsze instrukcje. 

3.  Zawsze używaj odzieży i sprzętu ochronnego (rękawice gumowe i ochronne). 

4.  W trakcie wykonywania pracy uważaj, czy pracując nie zagrażasz innym, 

a)     nie wykonuj prac, do których wykonywania nie masz uprawnień i umiejętności, 

b)     nie zdejmuj z maszyn, urządzeń i narzędzi osłon zabezpieczających, 

c)     nie używaj uszkodzonych, niesprawnych narzędzi i sprzętu, 

d)     jeżeli nie masz odpowiednich uprawnień to nie naprawiaj samodzielnie narzędzi 

i  sprzętu, zwłaszcza sprzętu elektrycznego. 

5.  Nie pal tytoniu, nie używaj otwartego ognia w miejscach, w których to zabronione. 

6.  Nigdy też nie zapominaj że urodziłeś się bez części zamiennych. 

  

PRZED PRACĄ  

 

Najczęściej  zdarzające się wypadki wynikają z nieprzestrzegania jednej lub kilku 

podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy należy: 

1.    Zapoznać się z stanowiskową instrukcją bhp, ubrać się w odzież roboczą 

sprawdzając czy są zapięte wszystkie guziki i czy nie zwisają luźne części 

ubrania. 

2.  Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty (pierścionki, obrączki), sprawdzić stan 

wyposażenia technicznego, narzędzi, osłon i zabezpieczeń. 

3.  Jeśli zostaną stwierdzone usterki zawiadomić przełożonego a przy braku jego 

reakcji służbę Bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.   Upewnić się że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia tobie lub innym 

osobom w pobliżu przebywającym. Jeśli takie zagrożenie występuje można  

i należy przerwać pracę. 



5.   Jeśli wszystko jest w porządku, założyć sprzęt ochrony osobistej (sprawdzając 

wcześniej czy jest cały i technicznie sprawny), włączyć oświetlenie i wentylację, 

rozpocząć pracę. 

 

W CZASIE PRACY 

 

Na stanowiskach pracy na których wyznaczono konieczność używania odzieży 

roboczej i środków ochrony osobistej, używanie tej odzieży i dbanie o nią jest jednym 

z podstawowych obowiązków pracownika a używanie odzieży własnej jest na tych 

stanowiskach zabronione. W czasie pracy należy: 

 

1.   Utrzymywać porządek i czystość na stanowisku, nie tarasować dróg i przejść oraz 

      dostępu do wyłączników prądu i sprzętu ochrony przeciwpożarowej. 

2.   Przestrzegać przepisów bhp oraz poleceń i zaleceń przełożonych. 

3.   Pracować z szybkością odpowiadającą normalnemu rytmowi pracy. 

4.   Nie naprawiać samodzielnie maszyn, nie zdejmować osłon, nie dopuszczać na 

swoje stanowisko pracy osób niepowołanych, nie przeszkadzać innym. 

5.   Unikać zbędnych rozmów, żartów, kłótni, bójek oraz nie dotykać ruchomych części 

maszyn ani przewodów elektrycznych pod napięciem. 

  

PO PRACY  

 

Należy oczyścić, posprzątać stanowisko, narzędzia odłożyć na ich stałe miejsca. 

Zadbać o czystość odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej, odzież roboczą 

zostawić w szafce.  

  

HIGIENA OSOBISTA 

 

Przestrzeganie higieny osobistej, poza obowiązkiem używania środków ochrony 

osobistej (rękawice ochronne i gumowe) jest jednym z warunków bezpiecznej pracy 

pracowników wykonujących pracę w kontakcie z preparatami chemii gospodarczej. 

Znaczenia mycia rąk po kontakcie z preparatami chemicznymi oraz biologicznymi 

zawartymi w kurzu czy brudzie nie potrzeba szczegółowo wyjaśniać. 

Nieprzestrzeganie używania środków ochrony osobistej oraz przestrzegania zasad 

higieny osobistej może być powodem powstawania uczuleń i alergii. Wszyscy 

pracownicy posiadają dostęp do pomieszczeń sanitarnych wyposażonych  

w pojemniki z mydłem w płynie oraz ręcznikami jednorazowymi. Wszyscy pracownicy 

wykonujący prace brudzące otrzymują dodatkowe uzupełnienie środków higieny oraz 

ręczniki. Środki te pracownicy otrzymują w naturze.  

 

 

  



PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

 

W ramach systemu pierwszej pomocy w razie wypadku posiadamy wyposażone 

apteczki pierwszej pomocy a wszyscy zatrudniani pracownicy w ramach szkolenia 

wstępnego i okresowego są szkoleni z praktycznej umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy.  

1.   Apteczki pierwszej pomocy znajdują się na wszystkich wydziałach (oddziałach), 

portierniach, sekretariatach. 

2.   W każdej apteczce znajduje się instrukcja udzielania pierwszej pomocy a środki 

medyczne są na bieżąco uzupełniane.  

3.   W ramach koniecznej do udzielenia pierwszej pomocy, pomocy takiej udziela 

przychodnia sprawująca profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami  

 

UWAGA:  

 

Wszystkie produkty chemii gospodarczej używane podczas prac porządkowych są 

szkodliwymi w przypadku ich spożycia. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji 

należy usunąć resztę produktu z ust poszkodowanego oraz podać do wypicia 1-2 

szklanek wody (w celu rozcieńczenia stężenia spożytego preparatu) oraz wezwać 

fachową pomoc medyczną.   

Przy zanieczyszczeniu skóry, należy ją przemywać dużą ilością wody. 

Przy zanieczyszczeniu oczu należy natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody  

(przemywanie oczu przy otwartych powiekach) i zwrócić się o pomoc do specjalisty. 

Przy zatruciach parami należy wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze  

i wezwać pomoc medyczną.  

  

CZĘŚĆ II 

 

Preparaty chemiczne używane w pracach porządkowych są dopuszczonymi  

do ogólnego stosowania i posługiwanie się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem  

i sposobem użycia nie stanowi zagrożenia zdrowia. Wszystkie preparaty posiadają 

karty charakterystyk preparatu chemicznego z szczegółowym opisem preparatu a na 

każdym opakowaniu preparatu jest podany jego sposób użycia. W każdym 

przypadku gdy nie znamy, lub pierwszy raz mamy do czynienia z nowym preparatem, 

bezwzględnie należy zapoznać się z jego sposobem użycia oraz przestrzegać 

podanych zasad bhp. 

Należy zwrócić uwagę że jakkolwiek preparaty te nie są szkodliwe to stała praca  

z nimi powoduje usunięcie naturalnej tłuszczowo-łojowej warstwy ochronnej 

naskórka. Natomiast długotrwała praca bez naturalnej warstwy ochronnej skóry, 

może doprowadzić do powstawania przesuszenia naskórka, stanów uczuleniowych  

a u osób bardziej wrażliwych alergii.  

Jest to powodem konieczności używania gumowych rękawiczek ochronnych.  

W przypadku stosowania preparatu oznakowanego pomarańczowym lub żółtym 

kwadratowym znakiem informacyjnym z czarnym krzyżem – informującego  



że w opakowaniu znajduje się produkt drażniący lub żrący - należy obowiązkowo 

używać rękawic gumowych oraz przestrzegać wskazań podanych w sposobie użycia 

.  

W czasie używania, niektóre preparaty mogą wydzielać drażniące pary a niektóre  

z tych par mogą z powietrzem tworzyć mieszaniny palne albo wybuchowe. Dlatego  

w czasie ich stosowania nie wolno palić papierosów ani używać otwartego ognia.  

Większość z tych preparatów jest bardzo szkodliwa dla żywych organizmów wodnych 

i stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych, dlatego ich użycie jest związanym  

z koniecznością użycia większej ilości wody do ich rozcieńczenia.  

W przypadku pożaru preparatów chemicznych należy używać gaśnic z dwutlenkiem 

węgla, gaśnic proszkowych, śniegowych a duże pożary są gaszone pianą wodną lub 

rozproszonymi prądami wody.  

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach porządkowych w trakcie których 

używają ogólnodostępnych preparatów chemii gospodarczej, muszą zapoznać  

się z kartami charakterystyk tych preparatów oraz potwierdzić własnoręcznym 

podpisem fakt zapoznania się z kartami. 

 


