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PPE, środki ochrony osobistej, to sprzęt, który chroni użytkownika przed zagrożeniami dla zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mogą to być takie elementy, jak kaski ochronne, rękawice, 
ochrona oczu, odzież o dużej widoczności, obuwie ochronne i pasy bezpieczeństwa. Obejmuje 
również sprzęt ochrony dróg oddechowych (RPE). W trakcie pracy pracownicy budowlani i 
budowlani będą musieli oczywiście nosić osobiste elementy odzieży ochronnej. W razie potrzeby 
należy dostarczyć i nosić inne środki ochrony indywidualnej, na co wskazują wyniki oceny ryzyka 
lub bezpieczny system pracy. 
 
Dlaczego PPE są ważne? 
Bezpieczne miejsce pracy obejmuje zapewnienie instrukcji, procedur, szkoleń i nadzoru, aby zachęcić 
ludzi do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy. Nawet tam, gdzie zastosowano zabezpieczenia techniczne i 
bezpieczne systemy pracy, pewne zagrożenia mogą pozostać. Obejmuje to obrażenia: 
 
• płuca, np. od oddychania zanieczyszczonym powietrzem 
• głowa i stopy, np. z spadających materiałów 
• oczy, np. z latających cząsteczek lub rozprysków żrących płynów 
• skóra, np. w kontakcie z materiałami żrącymi 
• ciało, np. z ekstremalnych upałów i zimna 
 
Co mam do zrobienia?  
1. ŚOI są traktowane jako ostateczność i dlatego muszą być noszone podczas identyfikacji w RAMS  
2. Jeśli środki ochrony osobistej są potrzebne po wdrożeniu innych środków kontroli (i będą 
występować okoliczności, w których jest, np. Ochrona głowy na większości budów), należy użyć 
dostarczonego sprzętu. 
 
Wybór i zastosowanie 
Kto jest narażony i na co? 
Jak długo są one narażone? 
Na ile są narażeni? 
 
Przy wyborze i użyciu środków ochrony indywidualnej; twój pracodawca to zrobi - 
• Wybierz produkty, które są oznaczone znakiem CE zgodnie z Regulaminem środków ochrony osobistej 
• Wybierz sprzęt odpowiedni dla użytkownika - weź pod uwagę rozmiar, dopasowanie i wagę ŚOI. Jeśli 
użytkownicy pomogą w wyborze, będą go częściej używać 
• Jeśli jednocześnie używa się więcej niż jednego elementu ŚOI, upewnij się, że mogą być używane 
razem, np. noszenie okularów ochronnych może zakłócać szczelność maski oddechowej, powodując 
nieszczelności 
• Poinstruuj i wytrenuj ludzi, jak z niego korzystać, np. szkolić ludzi, aby zdejmowali rękawiczki bez 
zanieczyszczania ich skóry. Powiedz im, dlaczego jest to potrzebne, kiedy go używać i jakie są jego 
ograniczenia. 
• Jeśli masz wątpliwości, pozwól agentowi zadawać pytania i mieć wkład. 
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Inne porady dotyczące PPE  
• Nigdy nie zezwalaj na wyjątki od noszenia środków ochrony osobistej w przypadku tych prac, 
które "zajmują tylko kilka minut"  
• Sprawdź u dostawcy, jakie środki ochrony indywidualnej są odpowiednie - wyjaśnij im pracę  
• W razie wątpliwości zasięgnij porady u specjalisty 
 
 
Konserwacja  
Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednio przechowywane i przechowywane, gdy nie 
są używane, np. w suchej, czystej szafce. Jeśli jest to wielokrotnego użytku, należy go wyczyścić i 
przechowywać w dobrym stanie. 
 
Pracownicy muszą właściwie wykorzystywać ŚOI i zgłaszać ich utratę lub zniszczenie lub wszelkie usterki 
w tym środku. 
  
 
Monitoruj i przeglądaj  
Sprawdzaj regularnie, czy używane są ŚOI. Jeśli tak nie jest, dowiedz się dlaczego nie  
Znaki bezpieczeństwa mogą być przydatnym przypomnieniem, że należy nosić środki ochrony 
indywidualnej  
Zwróć uwagę na wszelkie zmiany w sprzęcie, materiałach i metodach - możesz potrzebować 
zaktualizować to, co podajesz 
 
 
Ograniczenia 
• ŚOI chronią tylko użytkownika.  
• Musi być używany zgodnie z instrukcjami producenta i szkoleniami; nie używaj niewłaściwie 
środków ochrony indywidualnej.  
• Aby być w pełni skutecznym, musi być w dobrym stanie; nie znęcaj się, środki ochrony 
indywidualnej, twoje zdrowie lub życie może na tym polegać. 
 
Pytanie:  
Czego należy szukać na przedmiocie ŚOI, aby potwierdzić, że został on wykonany zgodnie z wymaganym 
standardem? 
Odpowiedź:  
Odpowiedni znak i ocena CE 
 


