
Procedura postępowania w razie wystąpienia 
obfitych opadów śniegu, oblodzeń i innych zagrożeń 

związanych z porą roku. 
 

 

W celu zabezpieczenia budynku i osób w nim przebywających przed działaniem 
niekorzystnym czynników atmosferycznych należy wykonywać określone prace. 
Wszelkie czynności muszą być wykonywane w sposób bezpieczny przez dozorcę  
lub inną wyznaczoną osobę. 
 
1) W przypadku wystąpienia opadów śniegu, gradu lub oblodzeń, powodujących 

powstanie śliskiej nawierzchni dróg i chodników prowadzących do budynku, 
należy podjąć działania doprowadzające nawierzchnię do stanu bezpiecznego.   
W tym celu należy usunąć śnieg i oblodzenia, nawierzchnię zabezpieczać 
piaskiem. Zabrania się polewania nawierzchni gorącą wodą w celu usunięcia 
oblodzeń. 

2) W przypadku obfitych opadów śniegu należy monitorować wysokości pokrywy 
śnieżnej na dachu.  

3) Informację o grubości pokrywy śnieżnej przekazuje się niezwłocznie dyrektorowi 
przedszkola lub zastępcy dyrektora.  

4) Dyrektor lub zastępca podejmie decyzję o potrzebie usunięcia nadmiaru śniegu     
(zleca to zadanie wyspecjalizowanej firmie lub przygotowanemu do tego 
pracownikowi). W zakres czynności obejmujących odśnieżanie wchodzi 
usuwanie: 
 brył lodu na elewacjach 
 lodu z rynien i rur  
 zwisających sopli, nawisów śnieżnych i lodowych. 

By wykonywać te czynności, należy mieć aktualne zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokościach. Aby uniknąć upadku    
z wysokości, w myśl przepisów BHP osoba wykonująca pracę powinna być 
poinformowana o zagrożeniu i należycie zabezpieczona. Prace na wysokości 
należą do prac szczególnie niebezpiecznych. 

5) Na bieżąco należy usuwać sople lodu i zwisy śnieżne uważając na swoje 
bezpieczeństwo.  

6) W sytuacji powstania na dachu lub rynnach sopli lodu i zwisów śnieżnych 
zagrażających bezpieczeństwu dyrektor lub zastępca dyrektora zawiadamia 
jednostkę straży pożarnej. 

7) Dozorca  lub wyznaczony pracownik jest zobowiązany do zapewnienia środków 
służących utrzymaniu dróg ( jak piasek, szufle, miotły ) w stanie bezpiecznym,      
a także do zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia do wykonywania pracy     
w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

8) W sytuacji silnego zalodzenia i obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów lub 
gradobicia dyrektor podejmuje decyzję o zakazie wychodzenia z dziećmi poza 
teren budynku. 

9) Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego 
informowania dyrektora lub zastępcy o wszelkich zaistniałych zagrożeniach 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

 
 


