Zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa higienicznego w salonie oraz podczas montażu zostały sporządzone na
podstawie obowiązujących przepisów według stanu prawnego na dzień 11.05.2020

Zasady bezpieczeństwa podczas montażu
1. Zasady dotyczące montażu mają zastosowanie także do prac pomiarowych,
konserwacyjnych, serwisowych i wszystkich innych wymagających wizyty w
domu/mieszkaniu zleceniodawcy oraz na terenie budowy lub remontu.
2. Przez dezynfekcję rozumie się użycie płynu antybakteryjnego na bazie alkoholu (minimalne
stężenie alkoholu w roztworze = 60%) poprzez dokładne rozpylenie na powierzchnie lub
wytarcie chusteczką nasączoną roztworem.

Obowiązek informacyjny
3. Uprawniony przedstawiciel firmy dokonującej montażu zobowiązany jest przekazać wytyczne
dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas montażu zleceniodawcy w przystępnej formie
umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią.
4. Zaleca się także poinformowanie w formie korespondencyjnej SMS lub e-mail o zaleceniach
dla klienta na czas przeprowadzania prac montażowych lub serwisowych.

Transport na miejsce montażu
5. Liczba osób wchodzących w skład ekipy montażowej powinna być ograniczona do
niezbędnego minimum, przy zachowaniu zasad o których mowa poniżej.
6. Zaleca się, aby brygadzista lub kierujący działalnością firmy montażowej zapewnił transport
jednym samochodem maksymalnie 3 członkom ekipy montażowej.
7. W trakcie przejazdu na miejsce pracy członkowie ekipy montażowej zobowiązani są stosować
środki ochrony osobistej zakrywające usta i nos, takie jak maseczki lub przyłbice.
8. Samochody służące do transportu powinny być utrzymane w czystości. Należy je codziennie
dezynfekować w kabinie, a przynajmniej raz w tygodniu w zamkniętej części towarowej wraz
z narzędziami.
9. Należy do minimum ograniczyć rotację pracowników pomiędzy pojazdami służbowymi i
wskazać osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości pojazdu i wykorzystywanych
narzędzi.

Przed podjęciem prac
10. Brygadzista lub przedstawiciel firmy dokonującej prac montażowych powinien uzgodnić ze
zleceniodawcą dostęp do bieżącej wody oraz toalety, a we własnym zakresie zapewnić środki
czystości i odkażające.
11. Ekipa montażowa zobowiązana jest poinformować zleceniodawcę o obowiązku
powstrzymania jakichkolwiek innych prac i zapewnienia wyłączności w dostępie do
potrzebnych pomieszczeń budowy lub remontu.
12. Zaleca się odmówić montażu w przypadku obecności jakiejkolwiek innej ekipy budowlanej i
wykonywania innych prac w tych samych pomieszczeniach.
13. Przed podjęciem montażu należy poprosić zleceniodawcę lub wskazaną przez niego osobę
udostępniającą plac budowy lub miejsce remontu o opuszczenie pomieszczeń, w których
odbywa się montaż lub serwis do czasu zakończenia prac.
14. W przypadku niezastosowania się zleceniodawcy do zalecenia opuszczenia pomieszczeń, w
których odbywa się montaż, należy zobowiązać go do stosowania środków ochrony osobistej
i zachowania odstępu nie mniejszego niż 2 metry.
15. Ekipa montażowa jest upoważniona do odmówienia wykonania usługi w przypadku
niezastosowania się zleceniodawcy do wyżej wymienionych zaleceń.

Aktualne zasady i wytyczne bezpieczeństwa higienicznego znajdują się na stronie
Stowarzyszenia Dom Bezpieczny – dombezpieczny.com. Nieuprawnionym jest
upowszechnianie edytowanych zasad bez porozumienia ze stowarzyszeniem.
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Prace montażowe
16. Członkowie ekipy montażowej zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej takie jak
maski zasłaniające twarz oraz nos, okulary ochronne lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe
oraz płyn lub żel antybakteryjny na bazie alkoholu (min. 60%) w trakcie prac.
17. W trakcie montażu, oprócz środków wymienionych w punkcie poprzednim, należy stosować
przynajmniej ochraniacze na obuwie, a w miarę możliwości również fartuchy ochronne
jednokrotnego lub wielokrotnego użytku.
18. Strefę prac montażowych zaleca się w miarę możliwości wydzielić przy użyciu folii.
19. Podczas montażu należy ograniczyć do minimum korzystanie z usług podwykonawców i
innych ekip, takich jak np. obsługa podnośnika, oraz zobowiązać ich do stosowania
powyższych wytycznych.
20. Za bezpieczeństwo higieniczne i zapewnienie środków ochrony członkom ekipy montażowej,
zleceniodawcy oraz podwykonawcom odpowiada brygadzista, kierownik lub inna osoba
wskazana przez uprawnionego przedstawiciela firmy dokonującej montażu.

Zakończenie prac
21. Po zakończeniu montażu należy wszystkie powierzchnie, w tym w szczególności montowane
produkty, klamki, pochwyty, klucze, parapety oraz ościeża, zdezynfekować przy użyciu płynu
do dezynfekcji powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha jednorazowymi czyściwami.
22. Zaleca się by miejsce prowadzonych prac montażowych, szczególnie w przypadku wymiany
stolarki lub prac tynkarskich w zamieszkałym lokalu/domu, zostało poddane wietrzeniu przez
co najmniej 3 godziny.
23. Do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego należy przystąpić dopiero po
zdezynfekowaniu powierzchni. Należy także zapewnić udział po jednej osobie ze strony
zleceniodawcy i firmy montażowej, zachować odległość minimalną 2 metrów i stosować
środki ochrony osobistej. W celu maksymalnego ograniczenia czasu spędzanego w miejscu
montażu zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej i omówienie wykonanej usługi na
podstawie zdjęć.
24. Brygadier lub wyznaczony członek ekipy montującej zobowiązany jest zapewnić każdorazowo
zdezynfekowane materiały takie jak długopisy i urządzenia pomiarowe, a skanu podpisanego
protokołu zdawczo-odbiorczego powinien dokonać bezdotykowo przy użyciu smartfona lub
aparatu.
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