ARKUSZ POMOCY DLA NAUCZYCIELA
Napo i znaki bezpieczeństwa: Lekcja nr 2 –
Znaki nakazu/znaki ratunkowe
Opowieść o znakach
lmów o Napo to wprowadzenie do znaków i symboli BHP
napotykanych w miejscu pracy. Stanowi on użyteczny przewodnik dla nowo
zatrudnionych i cenny sposób na odświeżenie wiedzy dla pozostałych pracowlmie przedstawiono różnorodne sytuacje w miejscu pracy, w których
znaki BHP odgrywają ważną rolę. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów
i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla osób młodych przechodzących szkolenie lub odbywających praktyki.
lmu jest informowanie odbiorców o znakach BHP w miejscu pracy, propagowanie wiedzy o tym, jak istotne jest przestrzeganie tych znaków oraz poznanie
i rozpoznawanie znaczenia znaków na podstawie ich kształtu i koloru. Każda z
kilkunastu scenek odnosi się do sytuacji w miejscu pracy, gdzie Napo spotyka znaki, które ożyły, aby nauczyć go, jak je rozpoznawać. Znaki pozwalają też zrozumieć
NAPO , jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Sekwencje ukazują,
co się dzieje, jeśli nie przestrzega się znaków, a także jakie techniczne i organizacyjne przeszkody uniemożliwiają skuteczne funkcjonowanie tych znaków.
Dyrektywa dotycząca znaków bezpieczeństwa
Dyrektywa UE dotycząca znaków bezpieczeństwa (dyrektywa Rady 92/58/EWG)
została przyjęta w celu ujednolicenia znaków bezpieczeństwa w państwach
członkowskich UE, tak aby w każdym miejscu oznaczały to samo.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy pracodawcy muszą umieścić odpowiednie znaki bezpieczeństwa w miejscach, gdzie nie można uniknąć lub odpowiednio zmniejszyć niebezpieczeństw w inny sposób, np. przez zabezpieczenia techniczne i bezpieczną organizację pracy. Nie ma potrzeby umieszczania znaków
w miejscach, gdzie znak bezpieczeństwa nie przyczyni się do ograniczenia ryzyka
lub gdzie ryzyko jest niewielkie.
Tam, gdzie to jest konieczne, przepisy wymagają umieszczenia w miejscu pracy
znaków stosowanych w transporcie drogowym w celu regulowania ruchu; dodatkowo pracodawcy mają obowiązek konserwacji umieszczanych znaków bezpieczeństwa i wyjaśnienia pracownikom znaczenia nowych znaków oraz poinstruowania ich, jak powinni się zachowywać po zauważeniu znaku bezpieczeństwa.
Postanowienia mają zastosowanie do wszystkich miejsc i działań, gdzie zatrudnieni są ludzie.
niowane w dyrektywie
• Znaki bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy – znaki określające
informacje lub instrukcje na temat bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy za
pomocą tablicy znaków, barwy, znaku świetlnego lub sygnału akustycznego,
komunikatu werbalnego lub sygnału ręcznego, zależnie od okoliczności.
• Komunikat werbalny – z góry ustalony komunikat słowny wypowiadany
głosem człowieka lub głosem sztucznym.
• Sygnał ręczny – ruch i/lub układ rąk i/lub dłoni, który w zakodowanej formie
kieruje osobami wykonującymi czynności mogące stanowić ryzyko lub niebezpieczeństwo.

Niniejsza lekcja obejmuje następujące kategorie znaków:
Znaki nakazu
Znaki ewakuacyjne
Znak nakazu – znak nakazujący szczeZnak ewakuacyjny – znak informujący
gólne zachowanie (np. nakaz stosowao wyjściach ewakuacyjnych, wyjściach
nia ochrony oczu).
awaryjnych lub o urządzeniach
przeciwpożarowych.
Cechy charakterystyczne:
• okrągły kształt
• biały piktogram na niebieskim tle
• część niebieska ma pokrywać co
najmniej 50 % powierzchni znaku
Wyjście ewakuacyjne – kierunek ruchu
w lewo

Nakaz stosowania
ochrony oczu

Nakaz stosowania
ochrony głowy

Nakaz stosowania
ochrony słuchu

Nakaz stosowania
ochrony stóp

Wyjście ewakuacyjne – kierunek ruchu
w prawo

Pierwsza pomoc

Nakaz stosowania
kombinezonu
ochronnego

Nakaz stosowania
ochrony rąk

Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu

Ogólny znak
nakazu

Nakaz stosowania
ochrony twarzy

Znak stały – lokalizacja sprzętu
przeciwpożarowego
Przekazują ważne i szczegółowe
informacje; powinny stanowić element kompleksowego systemu wyjść
ewakuacyjnych.

Gaśnica

Pierwsza lekcja z cyklu „Napo i znaki
bezpieczeństwa” wprowadza znaki
ostrzegawcze i zakazu.*

Niniejsze pomoce naukowe zostały opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (EU-OSHA) w konsultacji z konsorcjum NAPO – HSE (Wielka Brytania), DGUV (Niemcy), INAIL
(Włochy), INRS (Francja), SUVA (Szwajcaria) oraz AUVA (Austria).

