Bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy

Zaplecze socjalne budów w
Brandenburgii

Wymagania dla toalet przenośnych
i pomieszczeń toaletowych
Wstęp
Przepisy dotyczące stanowisk pracy regulują
rodzaj i zakres zapleczy socjalnych budów już od wielu lat. Jednak Przed kilkoma
miesiącami zaktualizowano konkretne wymagania dotyczące pomieszczeń sanitarnych,
socjalnych i wymaganych materiałów do prowadzenia pierwszej pomocy. Odpowiedzialni
przedsiębiorcy budowlani powinni dokładnie
znać te wymagania, od samego początku
uwzględniać je w harmonogramie budowy i
uwzględniać już podczas ofertowania lub organizowania placu budowy.
Koordynacja wykorzystywanych wspólnie
(przez wiele ﬁrm) urządzeń sanitarnych należy
do zakresu obowiązków inwestora lub koordynatora w oparciu o niemieckie rozporządzenie
o placach budowy (BaustellV). W planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być
określona organizacja tych urządzeń i zasady
wspólnego z nich korzystania.
Jeżeli podczas inspekcji budowy stwierdzone zostanie, że nie ma zaplecza socjalnego, albo że zaplecze socjalne jest wadliwe
(np. całkowicie zanieczyszczone), zostaną
wyciągnięte konsekwencje w stosunku do
podmiotu odpowiedzialnego. Pojedyncze naruszenia tego typu mogą wiązać się z karą do
1000 €. Niniejszy materiał podsumowuje w
przejrzystej formie minimalne wymagania w
stosunku do organizacji i eksploatacji zaplecza socjalnego na budowie.
Przenośne toalety bez
podłączenia do instalacji ...

konieczności

• są zamykane.
• są wyposażone w zbiornik nieczystości o
pojemności przynajmniej 230 litrów (aktualny stan wiedzy technicznej).
• preferowane jest ich wyposażenie w zintegrowany system myjący lub są wyposażone
w system myjący w bezpośrednim pobliżu.
Proszę zwrócić uwagę, że system myjący
w bezpośrednim pobliżu toalety musi być
wyposażony w bieżącą wodę i zamknięty
system odpływu.
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• W ujemnych temperaturach pracodawca zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania, zapewniające możliwość
korzystania z przenośnych toalet: od
15 października do 30 kwietnia można
korzystać wyłącznie z przenośnych kabin
toaletowych, wyposażonych przynajmniej w
czujnik mrozu.
• Przenośne, nie przyłączane do instalacji kabiny toaletowe muszą być czyszczone codziennie.
• Przenośne kabiny toaletowe nie są
niezbędne, jeżeli równorzędne instalacje
dostępne są poza placem budowy, oddalone od niej o nie więcej niż pięć minut.
• Dodatkowe przenośne, nie przyłączane do
instalacji toalety mogą być niezbędne przy
stałych zmianach stanowisk pracy, umiejscowionych o więcej niż jedną kondygnację
powyżej lub poniżej pomieszczeń toalet.
Pomieszczenia toalet ...
• mają zamykany dostęp,
• mają dostateczną liczbę misek toaletowych
i miejsc do mycia rąk (patrz tab. 2),
• muszą być wyposażone w skuteczną
wentylację,
• znajdują się w pobliżu pomieszczeń socjalnych oraz
• nie mogą być oddalone od miejsca pracy o
więcej niż 100 m. Jeżeli nie jest to możliwe
ze względu na charakterystykę budowy,
droga do pokonania pieszo lub podstawionym pojazdem nie może trwać dłużej niż
pięć minut.
• jeżeli obejmują więcej niż jedną kabinę
muszą mieć przedsionek albo zapewnioną
odpowiednią przesłonę.
• Podłogi i ściany pomieszczeń toaletowych
muszą być łatwe w czyszczeniu.
• Pomieszczenia toaletowe należy czyścić
przynajmniej dwa razy w tygodniu.
• Pomieszczenia toaletowe nie są niezbędne,
jeżeli równorzędne instalacje dostępne są
poza placem budowy, oddalone od niej o
nie więcej niż pięć minut.

Wymagania w stosunku
do pomieszczeń socjalnych i umywalni
Pomieszczenia socjalne ...

• Czas na pokonanie drogi do pomieszczenia socjalnego nie może przekraczać
pięciu minut dla poruszania się pieszo lub
udostępnionym w zakładzie pojazdem.

• mają wewnętrzną wysokość min. 2,30 m.
• dla każdego jednoczesnego użytkownika
mają minimalną przestrzeń 1 m2, znajduje
się w nich odpowiednio dużo siedzisk z oparciami oraz stołów.

Umywalnie ...
• muszą być wyposażone w dostateczną
liczbę natrysków i mieć dostępną bieżącą
zimną i ciepłą wodę.

• są wyposażone w przyrządy do podgrzewania dań, w zamykane szafki i urządzenia do
suszenia odzieży roboczej.

• powinny znajdować się w pobliżu
pomieszczeń socjalnych i szatni. Droga
z umywalni do szatni może prowadzić na
zewnątrz, jeżeli w przejściu zapewniona jest
odpowiednia widoczność i ochrona przed
wpływem warunków atmosferycznych.

• są ogrzewane w okresie od 15 października
do 30 kwietnia do temperatury 21 °C.
• muszą być łatwe w czyszczeniu - zapewnić
pojemnik na odpady z pokrywą.

• nie są potrzebne, jeżeli osoby zatrudnione
każdego dnia po pracy wracają na teren
zakładu, gdzie mają możliwość skorzystania z urządzeń sanitarnych.

• muszą być ustawione w miejscu, w którym
nie stanowią zagrożenia,
• tzn. nie mogą być ustawiane pod uniesionymi ciężarami lub w streﬁe spadających
przedmiotów.

• Pracodawca może korzystać z urządzeń
sanitarnych osób trzecich, jeżeli są one zapewnione w dostatecznej liczbie i w odpowiednio dobrym stanie technicznym.

• lub strefy socjalne nie mogą być oddalone
od miejsca pracy o więcej niż 100 m.

Tabela 1: Minimalna liczba toalet, pisuarów, miejsc do mycia i natrysków
Minimalna liczba

Maksymalna liczba osób zatrudnionych, które z reguły korzystają z
urządzeń sanitarnych

Miejsca do mycia

Miejsca do brania prysznica

Toalety / pisuary1

do 5

1

0

12

od 6 do 10

2

0

12

od 11 do 20

3

1

2

od 21 do 30

5

1

3

od 31 do 40

7

2

4

od 41 do 50

9

2

5

od 51 do 75

12

3

6

od 76 do 100

14

4

7

dla każdych kolejnych 30

+3

+1

+1

1

Dla pracowników płci męskiej, przy udostępnieniu toalet i pisuarów, przynajmniej jedna trzecia urządzeń musi być
toaletami.

2

Dla pracowników płci męskiej zaleca się zastosowanie dodatkowo 1 pisuaru
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Wymagane instalacje zaplecza
socjalnego budów
Tabela 2: Wymagane instalacje zaplecza socjalnego budów
Rodzaj
instalacji

Do czterech
pracowników
pracujących na
budowie najdłużej
przez tydzień lub
maksymalnie 20
osobodni.

Do 10 pracowników pracujących
mniej niż dwa
tygodnie na budowie

11 – 50 pracowników pracujących
na budowie
niezależnie od
łącznej liczby dni

51 i więcej pracowników pracujących na
budowie niezależnie
od łącznej liczby dni

Pomieszczenie
socjalne /
strefa socjalna

Pomieszczenie
socjalne nie jest
wymagane,

Pomieszczenie
socjalne wymagane

Pomieszczenie
socjalne wymagane

Pomieszczenie
socjalne wymagane

niedozwolone

jeżeli istnieje równoważna możliwość
ogrzania się, umycia,
zmiany odzieży i
spożycia posiłku

Przenośne
toalety bez
konieczności
podłączenia do

Wymagane
przenośne toalety,
zalecane w wersji

Wymagane
przenośne toalety,
zalecane w wersji z
umywalką

niedozwolone

Pomieszczenie
toalet3

niewymagane

niewymagane

Wymagane
Wymagane
pomieszczenie toalet pomieszczenie toalet

Umywalnia3

Umywalka

Umywalka

(załącznik 4.1 ust. 2)

(załącznik 4.1 ust. 2)

Wymagana
umywalnia

Wymagana
umywalnia

1 mała apteczka

1 mała apteczka

1 duża apteczka

2 duże apteczki
(51 - 100 zatrudnionych)

Środki
pierwszej
pomocy

dodatkowo duża
apteczka na każdych
50 kolejnych pracowników
Pomieszczenie
sanitarne

3

niewymagane

niewymagane

Pomieszczenie do
udzielania pierwszej
pomocy na parterze
lub kontener do
udzielania pierwszej
pomocy na poziomie
gruntu

Pomieszczenia toalet, umywalni i szatni muszą mieć możliwość korzystania z podziałem na płeć. Na budowach, do 21
pracowników lub do 6 mężczyzn albo 6 kobiet pracujących jednocześnie na budowie wystarczy podział czasu korzystania.
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