Працавалі, як ведалі…
У ліпені 2019 г. у адной з арганізацый г. Астравец Гродзенскай
вобласці пры выкананні работ па мантажы элементаў вонкавай сеткі
каналізацыі адбыўся няшчасны выпадак з работнікам К, які прывѐў да
цяжкай вытворчай траўмы.
Абставіны няшчаснага выпадку:
Па заданні непасрэднага кіраўніка работ работнікі прыбылі
05.07.2019 у 14.00 гадзін на будаўнічы аб'ект для ўстаноўкі
тлушчаўлаўлівацеля ў каналізацыйны калодзеж. Для перамяшчэння
тлушчаўлаўлівацеля і яго мантажу (устаноўкі ў калодзеж)
выкарыстоўваўся экскаватар-пагрузчык CASE 580SR-4РТ. Работнікі
замацавалі тэкстыльны строп за крук задняга каўша экскаватарапагрузчыка, прымацавалі строп да спецыяльных мацаванняў на
ўнутраных сценках тлушчаўлаўлівацеля, пасля чаго трактарыст
прыпадняў тлушчаўлаўлівацель ад зямлі, перамясціў пад'ѐмную стралу з
каўшом направа і павольна стаў апускаць тлушчаўлаўлівацель у
калодзеж. Работнікі, якія знаходзяцца з процілеглых бакоў калодзежа, з
дапамогай рыдлѐвак накіроўвалі, паварочвалі ў патрэбным кірунку,
прытрымлівалі апусканы тлушчаўлаўлівацель. Пасля таго, як
тлушчаўлаўлівацель быў апушчаны на дно калодзежа (коўш
экскаватара знаходзіўся на адлегласці каля 1 м над узроўнем
калодзежа), работнік К. вырашыў праверыць злучэнне патрубкаў
тлушчаўлаўлівацеля з каналізацыйнымі трубамі. З гэтай мэтай ѐн
прысеў на краі калодзежа, прасунуў правую руку ў паражніну паміж
тлушчаўлаўлівацелем і калодзежам (тым самым апынуўся пад
каўшом). У гэты момант трактарыст, які знаходзіўся ў кабіне
экскаватара-пагрузчыка, паварочваючыся направа, зачапіў левай рукой
рычаг апускання пад'ѐмнай стралы задняга абсталявання, з прычыны
чаго пад'ѐмная страла з каўшом рэзка апусцілася ўніз на галаву К, у
выніку чаго ѐн атрымаў траўму.
Спецыяльным расследаваннем няшчаснага выпадку ўстаноўлена,
што згодна з кіраўніцтвам аператара па эксплуатацыі экскаватарапагрузчыка паказаная машына можа прымяняцца толькі для ўздыму і
перамяшчэння грузу (прымяненне яе для выканання работ па мантажы
вонкавых інжынерных сетак і збудаванняў кіраўніцтвам па
эксплуатацыі не прадугледжана).
Прычынамі няшчаснага выпадку з'явіліся:
няякасная распрацоўка праекта вытворчасці работ на прыладу
вонкавых сетак вадаправода і каналізацыі, якая выказалася ў адсутнасці
ў ім канкрэтных тэхнічных рашэнняў і мерапрыемстваў па забеспячэнні
бяспекі вытворчасці работ, што дазволіла работнікам вырабляць мантаж

(ўстаноўку) тлушчаўлаўлівацеля з выкарыстаннем экскаватарапагрузчыка, не прызначанага для выканання гэтага віду работ;
допуск пацярпелага да выканання работ па мантажы
тлушчаўлаўлівацеля, які не мае адпаведнай прафесійнай падрыхтоўкі,
які не прайшоў навучанне, стажыроўку, інструктаж і праверку ведаў па
пытаннях аховы працы пры выкананні работ па мантажы вонкавых
інжынерных сетак і збудаванняў;
невыкананне абавязкаў па ахове працы спецыялістам арганізацыі,
якое выявілася ў няякаснай распрацоўцы ім убору-допуску на
вытворчасць работ падвышанай небяспекі, у якім не вызначаны
неабходныя ўмовы бяспечнага выканання работ па мантажы
тлушчаўлаўлівацеля.
З мэтай прафілактыкі вытворчага траўматызму пры выкананні
работ па мантажы вонкавых інжынерных сетак і збудаванняў прапануем
кіраўнікам і спецыялістам арганізацый, занятых выкананнем
будаўнічых работ, прааналізаваць сапраўдную інфармацыю і прыняць
меры па недапушчэнні названых вышэй парушэнняў заканадаўства аб
ахове працы.
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