Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych
Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich
przeciwdziałania poprzez:
a. poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b. poznanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c. nabycie umiejętności postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
SZCZEGÓŁOWE
JEDNOSTKI
TEMATYCZNE

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

PRZYKŁADY ZAGADNIEŃ I ĆWICZEŃ

CZAS
MODUŁU

CZAS
SZKOLENIA

30 min.

08.00 – 08.30

15 min.

08.30 – 08.45

1 DZIEŃ

Wprowadzenie do
szkolenia








Regulacje prawne z
zakresu
bezpieczeństwa i
higieny pracy






Przedstawienie się
Prezentacja celu i agendy szkolenia
Zebranie indywidualnych oczekiwań odnośnie
szkolenia
Wypełnienie pretestów






Prezentacja Trenera
Wypowiedzi Uczestników
Zebranie na flipchart
Testy

Obowiązki i prawa pracowników
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników;
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze



Ćwiczenie: znajdź
nieprawidłowości w zakresie
BHP na przedstawionym
rysunku – omówienie
Dyskusja: „Czy pracownik ma
prawo odmówić wykonania
pracy?” – omówienie + wnioski
Prezentacja/ wykład




Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych
PRZERWA 10 min. 08.45-8.55
Zagrożenia
czynnikami
występującymi w
procesach pracy oraz
zasady i metody
likwidacji lub
ograniczenia
oddziaływania tych
czynników na
pracowników





Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w
procesie pracy:
- podział fizycznych, niebezpiecznych i szkodliwych
czynników występujących w procesie pracy
- podział czynników chemicznych


„Napo mówi stop hałasowi” (film) +omówienie + wnioski
Praca w zespołach: Narysujcie
pracownika na stanowisku
robotniczym i wypiszcie jakie
czynniki szkodliwe, uciążliwe i
niebezpieczne na niego
oddziałują. Omówienie prac
zebranie wyników na flipchart.
Prezentacja/ wykład

08.55 – 09.40

PRZERWA 10 min. 09.40-9.50
Zagrożenia
czynnikami
występującymi w
procesach pracy oraz
zasady i metody
likwidacji lub
ograniczenia
oddziaływania tych
czynników na
pracowników



Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w
procesie pracy:
- podział czynników biologicznych występujących w
procesie pracy
- podział czynników psychofizycznych występujących
w procesie pracy




Napo „Substancje
niebezpieczne” (film)
+omówienie + wnioski
Prezentacja/ wykład

9.50 – 10.35

PRZERWA 10 min. 10.35-10.45
Zagrożenia czynnikami
występującymi w
procesach pracy oraz
zasady i metody



Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia
oddziaływania tych czynników na pracowników:
 wprowadzanie urządzeń stwarzających
mniejsze zagrożenie



Praca w zespołach: Wróćcie do
rysunków wykonanych
wcześniej i napiszcie lub
narysujcie jak można się chronić

10.45 – 11.30
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likwidacji lub
ograniczenia
oddziaływania tych
czynników na
pracowników






zmianę procesu technologicznego poprzez
wprowadzenie automatyzacji, hermetyzacji i
komputeryzacji procesu
stosowanie ekranów i osłon urządzeń
będących źródłem emisji czynników
szkodliwych
stosowanie najnowszych rozwiązań
wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń
zmiana narzędzi na bezpieczniejsze
stosowanie skutecznych środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej




przed czynnikami, które
wskazaliście na rysunku podsumowanie pracy zespołów
na flipcharcie
„Napo dźwiga mniej” (film)
+omówienie + wnioski
Prezentacja/ wykład

PRZERWA 10 min. 11.30-11.40


Zasady postępowania
w razie wypadku w
czasie pracy i w
sytuacjach zagrożeń



Postępowanie w razie wypadku
- podstawowe obowiązki pracownika
- zagadnienie udzielenia pierwszej pomocy
Postępowanie w sytuacjach zagrożeń
- postępowanie w przypadku zagrożeń
- postępowanie w przypadku pożaru
- telefony alarmowe




Dyskusja kierowana na temat:
„Jakie obowiązują zasady
postępowania w sytuacji
zagrożenia?”
Zebranie wyników dyskusji na
flipchart - omówienie
Prezentacja/ wykład

11.40 - 12.25

PRZERWA 10 min. 12.25-12.35
Zasady postępowania
w razie wypadku w
czasie pracy i w
sytuacjach zagrożeń



Zasady udzielania pierwszej pomocy
- ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
w poszczególnych rodzajach obrażeń
- meldunki o zdarzeniach wypadkowych




Quiz dla 4 zespołów –pytania
dotyczące pierwszej pomocy
Prezentacja/ wykład

12.35 – 13.20
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PRZERWA 10 min. 13.20 – 13.30
Okoliczności i

przyczyny
charakterystycznych

dla wykonywanej pracy
wypadków przy pracy
oraz związana z nimi
profilaktyka

Omawianie wypadków charakterystycznych dla pracy
wykonywanej przez uczestników szkolenia
Analiza okoliczności i przyczyn ich zaistnienia:
- przyczyny bezpośrednie
- przyczyny pośrednie będące następstwem zagrożeń
mających swoje źródła w : technice, organizacji pracy,
czynniku ludzkim





Studium przypadku: zespoły
dostają opis zdarzenia w
zakładzie pracy, ich zadaniem
jest określenie czy to zdarzenie
było wypadkiem przy pracy –
dyskusja, omówienie, wnioski
Prezentacja/ wykład

13.30 – 14.15

PRZERWA 10 min. 14.15 – 14.25

Okoliczności i
przyczyny
charakterystycznych
dla wykonywanej pracy
wypadków przy pracy
oraz związana z nimi
profilaktyka

Podsumowanie
szkolenia





Profilaktyka w zakresie wypadków przy pracy:
— przestrzeganie obowiązujących instrukcji oraz
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
— stosowanie środków ochrony indywidualnej i
zbiorowej
— eliminowanie niebezpiecznych i szkodliwych
czynników
— organizowanie pracy zgodnie z wymaganiami
przepisów
— wywiązywanie się ze swoich obowiązków przez
pracowników
Wypełnienie posttestów
Wypełnienie ankiet oceny szkolenia
Wręczenie certyfikatów



30 min.

14.25 – 14.55



Zebranie od uczestników kartek
z opisami wypadków przy pracy
lub zdarzeń potencjalnie
wypadkowych, które wydarzyły
się w ich miejscu pracy
Sporządzenie na flipcharcie
„katalogu zagrożeń” na
podstawie zebranych opisów
Dyskusja grupowa na temat
profilaktyki wypadkowej w
oparciu o sporządzony katalog
Prezentacja/ wykład



Podsumowanie Trenera

15 min.

14.55 – 15.10

45 min.

15.20-16.05




PRZERWA 10 min. 15.10-15.20
Zajęcia praktyczne z resuscytacji prowadzone przez ratownika medycznego

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
Szkolenie okresowe BHP zakończone zostanie wydaniem stosownego zaświadczenia: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,
z późniejszymi zmianami).
Szkolenie praktyczne z zakresu resuscytacji zakończone zostanie wydaniem stosownego certyfikatu.

