Як шкада, што людзі не ўмеюць лѐтаць…
Аналізуючы абставіны і прычыны няшчасных выпадкаў на
вытворчасці, якія адбыліся ў 2018 годзе і ў мінулым перыядзе 2019 года,
якія прывялі да смяротных і цяжкіх вытворчых траўмаў, хочацца
звярнуць яшчэ раз увагу, што вялікі працэнт траўміравання работнікаў
адбываецца пры вытворчасці работ на вышыні.
Так, у кастрычніку 2018 года ў адной з арганізацый Смаргонскага
раѐна Гродзенскай вобласці падчас правядзення мантажных работ на
вышыні з рабочай платформы (калыскі) аўтапад'ѐмніка каленчатага
пажарнага АКП-48-1, які выкарыстоўваецца па дамове аказання паслуг,
у выніку пералому злучальнай цягі рабочай платформы і перакульвання
рабочай платформы з яе выпаў рабочы па комплексным абслугоўванні
будынкаў і збудаванняў, з прычыны чаго атрымаў цяжкую траўму.
У ходзе правядзення спецыяльнага расследавання было
ўстаноўлена, што прычынамі няшчаснага выпадку з'явіліся:
канструктыўны недахоп АКП-48-1, які выявіўся ў недасканаласці
сістэмы арыентацыі рабочай платформы - магчымасці механічнага
ўздзеяння злучальнай цягі рабочай платформы на стралу тэлескапічную
пры апусканні платформы на гарызантальную паверхню, які цягне
пералом злучальнай цягі, размешчанай унутры тэлескапічнай стралы
(магчымасць візуальнага агляду злучальнай цягі адсутнічала);
нездавальняючая арганізацыя вытворчасці работ з выкарыстаннем
мабільных пад'ѐмных рабочых платформаў, якія выявіліся ў не
прызначэнні загадам асобы, адказнай за бяспечную вытворчасць працы
мабільнымі пад'ѐмнымі працоўнымі платформамі, не выдачы перад
допускам да працы нарада-допуску на правядзенне мантажных работ на
вышыні з рабочай платформы (люлькі) аўтапад'ѐмніка каленчатага
пажарнага АКП-48-1 з указаннем неабходных умоў бяспечнага
выканання работ адказнаму кіраўніку работ, допуск пацярпелага да
працы ў рабочай мабільнай платформе пад'ѐмнай рабочай платформы,
які не мае кваліфікацыі па прафесіі рабочага па комплексным
абслугоўванні і рамонце будынкаў і збудаванняў, які не прайшоў ва
ўстаноўленым парадку навучанне па пытаннях аховы працы, у тым ліку
пры выкананні работ у працоўных платформах мабільных пад'ѐмных
рабочых платформаў, не забеспячэнні пацярпелага ахоўным поясам і
допуску яго да працы без ахоўнага пояса; парушэнне патрабаванняў па
ахове працы кіроўцам, кіраўніком АКП-48-1, які, ведаючы аб забароне
паднімаць платформу ў працоўнае становішча без прымянення
знаходзячыміся ў ѐй работнікамі ахоўных паясоў, дазволіў пацярпеламу
і іншым работнікам, якія не маюць ахоўных паясоў, увайсці ў рабочую
платформу (люльку) і здзейсніў уздым платформы.
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"Шматфункцыянальны комплекс сацыяльна-культурнага прызначэння і
творчасці моладзі ў г. Астравец" пры выкананні работ па дэмантажы
апалубкі атрымаў цяжкую траўму ў выніку падзення з вышыні 5,5 м
муляр будаўнічай арганізацыі г. Гродна. Спецыяльным расследаваннем
няшчаснага выпадку на вытворчасці ўстаноўлена, што майстар
будаўнічых і мантажных работ (кіраўнік работ) перад пачаткам работ не
забяспечыў ўстаноўку ахоўных агародж у месцы перападу па вышыні
або ўстаноўку страховачнай ліны для мацавання ахоўнага пояса, а сам
пацярпелы, бачачы, што ахоўная агароджа праѐму або страховачны
канат адсутнічаюць, а таксама адсутнічаюць канструкцыі, апоры ў
памяшканні, за якія магчыма замацаваць карабін стропа ахоўнага пояса,
не звярнуўся да кіраўніка работ за тлумачэннямі аб яго далейшых
дзеяннях, а прыступіў да выканання работ, знаходзячыся на адлегласці
менш за два метры ад неаграмадзянага перападу па вышыні без
выкарыстання ахоўнага пояса.
На падставе вышэйпададзенага хочацца адзначыць, што часцяком
работнікі, якія атрымалі траўму, вінавацяць у тым, што адбылося толькі
службовых асоб наймальніка і жадаюць, каб тыя панеслі заслужанае
пакаранне, забываючы пры гэтым, што яны таксама павінны клапаціцца
пра асабістую бяспеку і здароўе, маюць права адмовіцца ад даручанай
працы, калі ім не выдадзены неабходныя сродкі індывідуальнай
абароны, а таксама калі працоўныя месцы не адпавядаюць
патрабаванням бяспекі. Службовая асоба наймальніка адбудзе
пакаранне, а вы можаце страціць самае дарагое - здароўе, а магчыма і
жыццѐ!
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