Pytanie odno nie obuwia roboczego.
Jakie odpowiednie obuwie robocze powinien nosi magazynier w zak adzie pracy?
Odpowiadaj c na powy sze pytanie informuj :
Skierowane pytanie do CIOP-PIB jest bardzo ogóle ale postaram si po kolei
wyt umaczy na czym polega dobór ochron ko czyn dolnych.
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-

-

PODZIA OBUWIA o cechach ochronnych wg norm:
PN EN ISO 20345 : 2005(U), PN EN ISO 20346 : 2005 (U)
i PN EN ISO 20347 : 2005 (U)
obuwie bezpieczne – obuwie maj ce cechy ochronne, przeznaczone do
ochrony u ytkownika przed urazami, które mog yby powsta podczas
wypadków, wyposa one w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewnia y
ochron przed uderzeniami podczas badania z energi co najmniej 200 J i
przed ciskaniem podczas badania pod obci eniem ciskaj cym równym co
najmniej 15 kN.
obuwie ochronne – obuwie maj ce cechy ochronne, przeznaczone do
ochrony u ytkowania przed urazami, które mog oby powsta podczas
wypadków, wyposa one w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewnia y
ochron przed uderzeniem podczas badania z energi równ co najmniej 100
J i przed ciskaniem podczas badania pod obci eniem ciskaj cym równym
co najmniej 10 kN.
obuwie zawodowe – obuwie maj ce cechy ochronne, przeznaczone do
ochrony u ytkownika przed urazami, które mog yby powsta podczas
wypadków.

Aby wyposa
pracownika w odpowiednie obuwie nale y okre li wszystkie
wyst puj ce zagro enia, okre li stopie nara enia pracowników na dzia anie
szkodliwych czynników, np.:
- ci ar przedmiotu, który mo e upa na stop ,
- st enie kwasu,
- rodzaj rozpuszczalnika,
- warunki otoczenia, temperatur i wilgotno
ponadto nale y uwzgl dni warunki pracy:
- praca w pozycji stoj cej,
- praca wymagaj ca sta ego ruchu,
- chodzenie po drabinach i schodach,
- poruszanie si po g adkich i liskich powierzchniach,
- praca na otwartej przestrzeni,
- praca w trudnych warunkach terenowych,
- praca w pomieszczeniach zamkni tych o sta ej temperaturze.
Maj c takie dane mo emy w sklepie dokona stosownego zakupu uwzgl dniaj c
symbole, w które oznakowane s buty (symbole w zale no ci od wyst powania
dodatkowej w ciwo ci ochronnej) i tak:
- P – obuwie z wk adk odporn na przebicie,
- C – obuwie przewodz ce,
- A – obuwie abtyelektrostatyczne,
- I – elektroizoluj ce,

-

HI – izolacja spodu od ciep ,
CI – izolacja spodu od zimna,
E – absorbcja energii w obszarze pi ty,
WR – odporno na wod ,
M – ochrona ródstopia,
AN – ochrona kostki,
WRU – przepuszczalno wody i absorpcja wody przez wierzch skórzany,
CR – odporno na przebicie,
HRO – odporno podeszwy na kontakt z gor cym pod em,
ORO – odporno podeszwy na olej nap dowy.

Maj c powy sze na uwadze nale y dokona
obuwie.
Np.
-

-

stosownego zaopatrzenia si

w

obuwie wyposa one w podnoski i ochron ródstopia powinno by stosowane
np. przez pracowników transportu w przedsi biorstwach spedycji krajowej,
przy transporcie butli metalowych, p yt szklanych, blach i przedmiotów o
ostrych kraw dziach, w budownictwie, górnictwie, le nictwie.
Obuwie z wk adk odporn na przebicie, wmontowan w spód obuwia, mo e
by skutecznym zabezpieczeniem przed zranieniem stóp spowodowanym
nadepni ciem na gwó
drut kolczasty lub inny ostry przedmiot przez
pracowników wykonuj cych prac w trudnych warunkach eksploatacyjnych –
w budownictwie, górnictwie, przemy le stoczniowym, w transporcie na
stanowiskach: zbrojarzy, monta ystów, murarzy, cie li, przy pracach
rozbiórkowych itp.
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