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Podstawowe ustanowienia / zalecenia

Planowanie

Dla każdej wykonywanej pracy w
pobliżu sieci elektrycznej dotyczą
następujące postanowienia:

W rozdziale 5A przepisuję się /
zaleca miedzy innymi:
1. Przy każdorazowym kopaniu,
wierceniu, zbrojeniu w ziemi (ulice, drogi, pola i.t.p.) należy skierować prośbę / zapytanie do
państwowej spółki sieci elektrycznej o udzielenie informacji
określającej jak daleko leżą kable
elektryczne na terenie wykonywanych prac.

1. Przy planowaniu / opracowywaniu
instrukcji i wykonywaniu prac
należy wykazać szczególną
ostrożność, przezorność i
dbałość, aby niedopuścić do niebezpieczeństwa dla osób i ich
mienia / dobra.
2. Każdą sieć elektryczną należy
traktować jako sieć z napięciem,
w przeciwnym wypadku tylko
osoby z firmy prowadzącej prąd
mogą stwierdzić, że sieć jest bez
napięcia.

2. Każdy, kto podejmuję się lub jest
odpowiedzialny za wykonywanie
prac w pobliżu wiszących przewodów elektrycznych i transformatorów, musi ocenić czy jest możliwe
dokładne przestrzeganie podanych i zaleconych odległości.
Jeżeli jest to niemożliwe, należy
zwrócić się do państwowej spółki
sieci elektrycznych i prosić o
dokładne instrukcje /wytyczne do
wykonania zamówionej /zleconej
pracy. Ewentualne zmniejszenie
odległości może się odbyć tylko
za zgodą spółki sieci elektrycznej.

3. W przypadku otrzymania instrukcji / wskazówek od spółki elektrycznej należy je dokładnie
przestrzegać.

Przy z kontaktowaniu się ze spółką
w związku z pracą kopania rowów
należy poprosić o wydanie planów /
map informujących o przebiegu kabli
elektrycznych, lub wskazać na miejscu o położeniu kabli. Przygotuj
ewentualnie plan sytuacyjny na
zasięg / rozmiar pracy.

Zauważ
Respektowana odległość w rozdziale
5A dotyczy tylko przy wykonywaniu
prac. Odległości między budynkami
i.t.p. oraz instalacji elektrycznych są
mniejsze. Spytaj spółkę sieci elektrycznych, jeśli zajdzie potrzeba.
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Respektowane odległości dla
kabli elektrycznych

 (ZHQWXDOQjSUDFQDWHUHQLH
UHVSHNWRZDQ\FKRGOHJRÈFLQDOHß\
RPyZLo]HVSyNjVLHFLHOHNW
U\F]Q\FK
&]HUZRQHOLQLHZ\]QDF]DMjWH
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HOHNWU\F]QHM

6SRVyENRSDQLDURZyZZLHUFHQLDL
]DNU\ZDQLDURZyZMHVWQDVWSXMjF\
 ,QIRUPDFMHRHZHQWXDOQ\FK
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Pogotowie
ratunkowe

Wiadomość o wypadku należy
podać telefonicznie, ewentualnie
przez wybranie numeru 112.
Czekaj na pomoc
3LHF]jWND  VWHPSHO

Illustrationer: Peter Blay · Tryk: Gulmann Grafisk, Slangerup

Jeżeli jesteś sam z osobą poszkodowaną której niemożna opuścić
czekjąc na pomoc, należy zwrócić
się o pomoc do przechodzących
osób, aby zawiadomili spółkę sieci
elektrycznej.

=DGEDMDE\QLNWZPLG]\
F]DVLHQLHGRVWDVLQD
WHUHQGR

Ajourført juli 2005

Spółkę sieci elektrycznej
należy natchmiast zawiadomić
o zaistniałym wypadku i
gdzie wypadek się zdażył,
a także co się stało i czy
należy zamknąć dostawę prądu.

