Ocena ryzyka zawodowego widowiska, pokazu lub imprezy okolicznościowej w UJ

Nazwa imprezy
Miejsce
Wykonawca oceny

Spektakl teatralny
ul. Gołębia 14,
s. 74 IIIp.
mgr Małgorzata Majka
kpt. Jerzy Pakuła

Data

od 30.09.2011 r.

Organizatorka mgr Daria Kubisiak
Data oceny

28.09.2011r.

Czas

do 2 godzin

Częstotliwość
imprez cyklicznych
Osoba zezwalająca
na imprezę

średnio
1 raz w miesiącu
Dziekan W.
Polonistyki

1. Identyfikacja zagrożeń.
Biorąc pod uwagę czynności i teren ich wykonywania, zidentyfikuj realne zagrożenia dla osób uczestniczących w imprezie (wstaw X).
1.

Zagrożenia pożarowe

X 13 Urządzenie podnośnikowe

2.

Niekontrolowany tłum

3.

Przejścia, dojścia

4.

Nierówne, śliskie podłogi lub schody

5.

Upadek z wysokości

X 17 Olśnienia

6.

Spadające przedmioty

X 18 Urządzenia laserowe

7.

Tablice informacyjne

8.

Transport ręczny ciężkich przedmiotów

9.

Dyskomfort termiczny

14 Przedmioty napompowane
X 15 Hałas

25 Siedziska
26 Zamknięte przestrzenie
27 Prowadzenie pojazdów

16 Wibracje

28 Nadmierny stres
X 29 Izolacja pracowników

19 Gorące ciecze lub powierzchnie
Gazy pod ciśnieniem,
20
ciecze kriogeniczne
21 Materiały pirotechniczne

30 Ryzyko ataku, napadu
31 Stan techniczny budynku
32 Urządzenia higieniczno - sanitarne
33 Uciążliwe warunki klimatyczne

10. Niewystarczająca wentylacja

X 22 Inne materiały niebezpieczne

34 Emisja hałasu

11. Niestandardowy sprzęt elektryczny

X 23 Czynniki biologiczne

35 Odpady

12. Narzędzia lub elektronarzędzia ręczne

24 Praca ze zwierzętami
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X

36 Inne zagrożenia

X
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2. Identyfikacja zagrożonych osób.
Grupa
Pracownicy
Publiczność

Max ilość
1
patrz. 3.1.

Max ilość
-

Grupa
Kontraktorzy
Dzieci < 16 lat

Grupa
Studenci
Osoby ze specjalnymi potrzebami

Max ilość
15
-

3. Ocena ryzyka zawodowego oraz środki bezpieczeństwa.
Nr
zagrożenia

1.

1.

3.

5.

Poziom ryzyka
Opis zagrożenia
Palne elementy dekoracji.
Promieniowanie cieplne
z reflektorów. Brak kloszy
na punktach oświetleniowych
w garderobie.
Jedno wyjście ewakuacyjne.
Drewniana klatka schodowa.
W sali teatralnej: brak oznakowania
wyjścia ewakuacyjnego i położenia
gaśnic.
Brak poręczy na niektórych
odcinkach schodów.
Brak barierki przy schodach
prowadzących z garderoby na scenę
( <1,5 m).

Istniejące środki bezpieczeństwa

niski średni duży

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Zachowanie odległości min. 1 m
reflektorów od materiałów palnych.
Wyposażenie sali w gaśnice.

X

W piśmie Ppoż.2510/38/11.

Ograniczenie ilości osób w sali
do 50.

X

W piśmie Ppoż.2510/38/11.

---

X

Wzmożona uwaga.

X
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Wyznaczenie osób do pomocy dla osób
z trudnościami w poruszaniu się.
W miarę możliwości: umiejscowienie
obok schodów elementów dekoracji
w celu ułatwienia zauważenia krawędzi
schodów.
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Nr
zagrożenia

Poziom ryzyka
Opis zagrożenia

5.

Stosowanie drabin przy wieszaniu
dekoracji oraz zdejmowaniu
przedmiotów z półek w magazynie.

6.

Spadające elementy dekoracji.

10.
11.

Brak wentylacji mechanicznej;
wentylacja grawitacyjna
o nieznanej wydajności.
Konsolka do sterowania światłami
nie spełnia wymogów norm CE.

Istniejące środki bezpieczeństwa
Drabina schodkowa, z podestem na
wys. 1,4m i wysokim pałąkiem.
Ograniczenie dla osób bez
zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do pracy na
wysokości >1m: wychodzenie do
4 stopnia (na wys. 0,9 m).
Do zawieszania dekoracji: zaczepy
na ścianach, liny plecione, żabki,
taśmy.

niski średni duży

X

X

Nadzór służb konserwatorskich UJ.

X

Olśnienia przykre od reflektorów.

Stosowania reflektorów w sposób
nie powodujący olśnienia.

31

Brak wydzielenia klatki schodowej.
Brak systemu oddymiania.

---

36

Zagrożenia dla kobiet w ciąży:
wchodzenie na drabiny,
zawieszanie dekoracji, podnoszenie
lub przenoszenie ciężkich
przedmiotów.

Zakaz wchodzenia na drabiny.
Zakaz wieszania dekoracji i innych
czynności wykonywanych
podniesionymi wysoko rękami.
Zakaz podnoszenia i przenoszenia
przedmiotów pow. 5 kg.

X
X
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X

Oznakowanie wyższych stopni znakiem
zakazu wchodzenia.

Zakaz stosowania drutów i żyłek.

X

Wymiana powietrza przez
otwieranie okien.

17.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Kontrola wydajności wentylacji
z określeniem dopuszczalnej ilości osób
przez 2 godz..
Dostosowanie urządzenia do wymogów
norm CE ze świadectwem.
Zalecane pisemne instrukcje stosowania
reflektorów.
Wykonanie wydzielenia klatki i systemu
oddymiania zgodnie z planem remontów
na 2012r.
Zapoznanie wszystkich pracowników
i studentów z wynikami oceny ryzyka.
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4. Dokumenty związane.

1.
2.
3.

Projekt scenograficzny
Koordynacja firm i pracowników zewnętrznych.
Szkolenia specjalistyczne

Czy jest
wymagany
tak
nie
nie

4.

Regulaminy, instrukcje bhp, zasady ewakuacji,

tak

5.

Instrukcje obsługi urządzeń technicznych

nie

6.

Apteczki i pomoc medyczna

tak

Lp.

Rodzaj dokumentu

Tytuł dokumentu.

Regulamin pracowni nr 74.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w budynku ul. Gołębia 14.
Na portierni: przenośna apteczka z instrukcją pierwszej pomocy, wykaz
osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy, nr pok. nr tel.

5. Wniosek:
Poziom ryzyka przy stosowaniu istniejących środków bezpieczeństwa: średni, akceptowalny.
Zalecane wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa do 31.12.2012 r.

Organizatorka

Pracownik Inspektoratu BHP UJ
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Pracownik Inspektorat Ochrony
Przeciwpożarowej UJ

