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ZARZĄDZENIE NR
./2019
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach na terenie wielofunkcyjnego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Sportowej w Ustroniu

Na podstawie art. 209' § I pkt 2 lit a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)
oraz § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późń. zm.)
Burmistrz Miasta
Zarządza
§1.
Wyznaczyć na terenie wielofunkcyjnego
następujących pracowników:

kompleksu sportowo - rekreacyjnego

przy ul. Sportowej w Ustroniu

l) Andrzej Zwiemiak
2) Czesław Goryczka
do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
§ 2.
W zakresie udzielania pierwszej pomocy do zadań, uprawnień i obowiązków wyznaczonego pracownika należy:
l) udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w nagłych wypadkach,
2) w razie stwierdzenia
interwencji,

konieczności

- zawiadomienie

służb medycznych

o zaistniałym

zdarzeniu

i konieczności

3) przekazywanie informacji o zdarzeniu bezpośredniemu przełożonemu,
4) bieżący nadzór nad wyposażeniem apteczek.
§ 3.
l. Apteczka znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym obok budynku kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy
ul. Sportowej, gdzie dyżurują pracownicy kompleksu, o których mowa w §l.
2. Apteczka znajduje się w widocznym miejscu odpowiednio oznakowanym, zgodnie z Polską Normą. Obok apteczki
wywieszona jest instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz dane kontaktowe do osób wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy, które obejmują:
l) imię i nazwisko,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
3. Wyposażenie apteczki uzgodnione w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Miasta Ustroń.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 226/2018
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób
do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na terenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego
przy ul. Sportowej w Ustroniu.
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§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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