РАД НА ВИСИНИ
МОЖЕ БИТИ
БЕЗБЈЕДАН

У свим радним зонама гдје постоји ризик од пада,
мора постојати заштита на 360º. То се постиже кроз
двоструке заштитне рампе, пречаге за спрјечавање
клизања и обезбјеђивање минималног размака између радних платформи и било каквог објекта.
Сигурносне мреже и опасачи такођер могу појачати безбиједност. Међутим, они не могу спријечити
пад већ само ублажити посљедице пада.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
CALL CENTAR: +387 (0) 51 334 609
Сектор инспекције рада и заштите на раду
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука
Т: +387 (0) 51 334 609 | Ф: +387 (0) 51 307 955
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ БАЊА ЛУКА
Вељка Млађеновића бб
Т: +387 (0) 51 334 650 | Ф: +387 (0) 51 450 272
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ДОБОЈ
Светог Саве бр. 20
Т: +387 (0) 53 236 501 | Ф: +387 (0) 53 236 503
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ПРИЈЕДОР
Академика Јована Рашковића бр. 10
Т: +387 (0) 52 211 125 | Ф: +387 (0) 52 212 784
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ БИЈЕЉИНА
Сремска бр. 2
Т: +387 (0) 55 294 720 | Ф: +387 (0) 55 294 710
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Сердар Јанка Вукотића бр. 1
Т: +387 (0) 57 201 250 | Ф: +387 (0) 57 201 191
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ТРЕБИЊЕ
Републике Српске бр. 33
Т: +387 (0) 59 273 080 | Ф: +387 (0) 59 225 088

РАД НА КРОВОВИМА
ГРАДИМО БЕЗБЈЕДНО!

УПОЗОРЕЊЕ: Ако су на крову кориштени крхки
материјали ставите платформу за ходање, заштитни покров на стакленик или подузмите неке друге
мјере како би спријечили пропадање радника кроз
кров.

Рад на крововима

Ако радите на крововима без заштитних мјера, долази до падова:
• Са ивица кровова
• Кроз отворе и рупе у крововима
• Кроз крхке кровне материјале и кровне прозоре
Сви радови на крову морају бити претходно испланирани, морају се адекватно надзирати и морају их
реализирати само радници са неопходним знањем
и компетенцијама за тај посао. Сва радна мјеста гдје
постоји ризик од пада морају бити адекватно обезбијеђена.

Контролне мјере које ће спријечити да радници падну могу укључивати горњу заштитну рампу на висини
од око 1метар и средњу заштитну рампу на висини
од око пола метра изнад радне платформе. Потребна
је и попречна греда за гажење, која ће спријечити да
предмети падну на људе који раде испод.
Када се активности обављају на крововима са падом
обично је потребна адекватна и довољна заштита на
нивоу ивице крова.

Уколико није могуће поставити заштитну ограду и
попречне греде, морају постојати алтернативне мјере, на примјер заштитне мреже или сигурносни опасачи који су закачени за сигурносне анкере.

Приликом подизања челичних кровних конструкција могуће је смањити ризик од пада кроз постављање мобилне радне платформе са елеватором.

