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METODA PHA (Preliminary Hazard Analysis) – polega na jakościowym oszacowaniu
ryzyka związanego z zagrożeniami, sytuacjami niebezpiecznymi i zdarzeniami
niebezpiecznymi. Metoda ta zakłada możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo
możliwe skutki wypadku lub możliwą utratę zdrowia pracownika. Zależność tę określa się
wzorem:

W=SxP
W- wartość ryzyka
S - stopień szkód; szacowanie stopnia szkód w zdrowiu pracownika i mieniu zakładu pracy
P- prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

SZACOWANIE STOPNIA SZKÓD (S)
poziom charakterystyka
1
2
3
4
5
6

znikome urazy, lekkie szkody
lekkie obrażenia, wymierne szkody
ciężkie obrażenia, znaczne szkody
pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody na terenie zakładu
zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu
zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu
i poza terenem zakładu

SZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA (P)
poziom charakterystyka
1
2
3
4
5
6

bardzo nieprawdopodobne
mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat
doraźne wydarzenia, zdarzające się raz w roku
dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu
częste, regularne wydarzenia, zdarzające się raz w tygodniu
duże prawdopodobieństwo wydarzenia

WARTOŚCIOWANIE RYZYKA

S – stopień szkód

P – prawdopodobieństwo szkód
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wartościowanie ryzyka:
1–3
4 – 10
12 – 36

- ryzyko akceptowalne,
- dopuszczalna akceptacja ryzyka po ocenie ryzyka,
- ryzyko niedopuszczalne (wymagane zmniejszenie ryzyka poprzez
poprawę warunków pracy i zastosowanie nowych, technicznych
rozwiązań, ochron indywidualnych, zbiorowych, zastąpienia
wykorzystywanych materiałów i środków stosowanych do pracy na
nowsze, itp.).

I. Karta informacji o zagrożeniach na stanowiskach pracy
Zagrożenie
Choroba zakaźna
COVID19

Źródło zagrożenia
(przyczyna)
kontakt bezpośredni z
chorym, przebywanie
w tym samym
pomieszczeniu, praca
na stanowisku bez
zachowania środków
bezpieczeństwa,
dotykanie
zanieczyszczonych
powierzchni,

Możliwe skutki
zagrożenia
Kaszel, wysoka
gorączka, utrata
węchu i smaku,
wymioty i bóle
brzucha, bole mięśni i
stawów, ogólne
zmęczenie, duszności
i trudności z
oddychaniem, śmierć

Środki ochrony przed
zagrożeniami
Stosowanie się do
obowiązujących
przepisów
powszechnych oraz
wewnętrznych
pracodawcy, ustalonych
procedur, zasad
postępowania podczas
pracy

II. Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowiskach pracy
Zagrożenie

Choroba zakaźna
COVID-19

Stopień szkód
S

Prawdopodobieństwo
szkód
P

1 do 2

2 do 3

Ryzyko
W
ryzyko dopuszczalne
2 do 6

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono metodą PHA dla wszystkich
stanowisk pracy.
Procedury ustalone i wdrożone w aMuz od początku wystąpienia
COVID-19 i na bieżąco aktualizowane, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, są obecnie wystarczające do utrzymania ocenionego poziomu
ryzyka. Podjęte środki powinny zostać utrzymane, a wprowadzenie nowych
w przyszłości będzie wynikało z oceny stanu zagrożenia ogólnego.

