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Przepisz  do zeszytu poniższą notatkę, uważne zapoznaj się z jej treścią. 
 
Temat:   Zasady bhp podczas robót związanych z montażem elementów suchej zabudowy. 

 
Prace polegające na wykonaniu suchej zabudowy są przeprowadzane głównie wewnątrz budynków, choć niekiedy 
może zachodzić konieczność wykonania niektórych czynności na otwartym terenie.  
Przy wykonywaniu tych prac trzeba przestrzegać wymogów bezpiecznej pracy. 
 

1. Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy montera suchej zabudowy to: 

a) Upadek z wysokości 
b) Wpadnięcie do otworów technologicznych w stropach obiektów budowlanych, otworów szachtów 

instalacyjnych 
c) Uderzenie, najechanie przez pracujące maszyny budowlane 
d) Uderzenie, pochwycenie pracownika 
e) Upadek przedmiotu (np. narzędzi, materiałów budowlanych) z wysokości 
f) Porażenie prądem elektrycznym  
g) Zagrożenia związane z upadkiem na płaszczyźnie, przewróceniem się, potknięciem się, poślizgnięciem się  
h) Uderzenie o nieruchome elementy 
i) Skaleczenia, urazy ostrymi krawędziami, materiałami czy metalowymi profilami  

 

2. Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy montera suchej zabudowy to: 

a) Zagrożenie związane z wymuszoną, nienaturalną pozycją ciała  
b) Narażenie na możliwość urazów układu mięśniowo-szkieletowego  
c) Zagrożenie hałasem 
d) Zagrożenie wibracją miejscową 
e) Uczulenia, alergie na stosowane materiały  
f) Narażenie na pyły, włókna wełny mineralnej  
g) Narażenie na stres pracownika 

 
PRACA DOMOWA  
Do dnia 02.06.2020 (wtorek) proszę przysłać do mnie do sprawdzenia: 
 

1. Przepisaną do zeszytu notatkę z poprzedniej lekcji (tzn. z 19 maja) wraz z dokończonym samodzielnie 
zadaniem 

2. Przepisaną do zeszytu notatkę z dzisiejszej lekcji (tzn. z 26 maja)  
 
Plik proszę nazwać następująco: 19.26.05.20_Nazwisko_Itgsz. W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje 
Nazwisko i klasę. 

 
Przypominam również o uzupełnianiu zaległości – przysyłaniu  prac, dla których terminy minęły dn. 28.04, 
19.05.2020 oraz wcześniej. Czekam do 02.06.2020 (wtorek) , po czym wystawiam oceny niedostateczne za brak 
tych prac. 

KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIEDŁUGO! 
 
Następna lekcja będzie  we wtorek, 2 czerwca 2020. 
W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a oraz iwafijolek@gmail.com 
 
Pozdrawiam.    Iwona Fijołek, dn. 26.05.2020 
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