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 I. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń 
elektrycznych pod napięciem. 

 Eksploatacją urządzeń i instalacji radiokomunikacji amatorskiej w ramach realizacji 

zajęć w Klubie Radiokomunikacji Amatorskiej SP9KOZ z urządzeniami radiowymi  

mogą się zajmować osoby, które zapoznały się z zasadami zachowania BHP przy 

obsłudze urządzeń pod napięciem.   

1. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 
 

Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka może być bezpośrednie, gdy 

następuje bezpośrednie porażenie prądem elektrycznym oraz pośrednie np. pod 

wpływem reakcji pracownika na porażenie może nastąpić jego upadek z wysokości.  

Nieodpowiednia eksploatacja prądu elektrycznego może być przyczyną awarii, pożarów 

oraz niebezpiecznych zdarzeń dla człowieka. Wypadki porażenia prądem elektrycznym 

są związane z złym stanem technicznym urządzeń, niewłaściwą ich obsługą, brakiem 

przeglądów i konserwacji, nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa. 

 

Prąd przepływając przez organizm ludzki wywołuje w nim zmiany nazywane 

porażeniem. Wskutek porażenia może dojść do uszkodzeń organów wewnętrznych, 

oparzeń, uszkodzeń oczu oraz innych urazów spowodowanych np. upadkiem  

z wysokości człowieka porażonego. 

 

Prąd : 

a) O natężeniu 13 mA i częstotliwości 50 Hz nie wywołuje u człowieka żadnych skutków 
ubocznych, 

b) o natężeniu 13-15 mA utrudnia samodzielne wypuszczenie przedmiotów trzymanych 
ręką, 

c) o natężeniu większym niż 15 mA uniemożliwia samodzielne uwolnienie się spod 
działania prądu (poszkodowany może przez około 15 sek. być pod działaniem prądu bez 

większych urazów), 

d) o natężeniu 25 i więcej mA jest już śmiertelnym zagrożeniem, np. może zatrzymać akcję 

serca, 
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e) o natężeniu powyżej 75 mA jest prądem śmiertelnym. 

 

Wszelkie podłączenia zasilania po stronie niskiego napięcia urządzeń radiowych należy 

wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania 230V zasilaczy sieciowych. 

 

2. Elektryczność statyczna. 

 

1. Ładunki elektryczności statycznej mogą gromadzić się zarówno na przedmiotach 

metalowych jak i na elementach materiałów izolacyjnych. Elektryczność statyczna 

może wystąpić przykładowo w następujących sytuacjach: gromadzenia się ładunków 

elektrostatycznych na antenach (przy przejściu chmur burzowych, podczas opadu 

śniegu), wzajemnego tarcia stykających się powierzchni. 

2. Wielkość ładunku elektrycznego jest uzależniona od wymiarów stykających się ciał, 

przenikalności elektrycznej, możliwości odprowadzania ładunków elektrycznych do 

ziemi. W przypadku przekroczenia wartości krytycznej pola elektrycznego następuje 

przeskok iskry elektrycznej stykających się ciał  z reguły w postaci iskry elektrycznej. 

3. Podstawowym środkiem odprowadzania ładunków elektryczności statycznej jest 

uziemienie elementów anteny i radiostacji. Wykorzystuje się tu instalacje służące do 

realizowania uziemienia ochronnego od porażeń. Przy odprowadzaniu ładunków  

z powierzchni ciał nie przewodzących prądu elektrycznego stosować należy 

specjalne pasty, płynne mieszanki lub (jeżeli jest to możliwe) wykorzystywać można 

nawilżanie powietrza. 

4. Zabrania się eksploatacji urządzeń radiowych stacjonarnych i przenośnych podczas 

wyładowań atmosferycznych. W takich przypadkach należy wyprzedzająco odłączyć 

anteny od urządzeń i je uziemić. 

 

 



4 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

3. Zasady pracy przy urządzeniach komputerowych. 

Urządzenia komputerowe w pracowni radiokomunikacji amatorskiej mogą być 

wykorzystywane do prowadzenia dzienników łączności, wykorzystywania 

programów do radiowych emisji cyfrowych lub do korzystania z Internetu podczas 

pracy na radiostacji. 

  

1.   Wyeliminowanie lub zmniejszenie uciążliwości pracy z komputerem wymaga 

zastosowania reżimu warunków pracy. W tym celu należy przestrzegać niżej 

wymienionych wytycznych: 

·         ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać 

olśnienie i odbicie światła, 

·         odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m.,  

·         odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić 400-750 mm, 

·         oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: należy 

ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych  

lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie 

odbiciowe od ekranu monitora w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 

opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach, 

·         klawiatura powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15o, 

·         klawiaturę należy ustawiać tak aby odległość między klawiaturą a przednią 

krawędzią stołu była nie mniejsza niż 100mm, 

·         krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać dostateczną 

stabilność, poprzez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową  

z kółkami jezdnymi, umożliwiać regulację wysokości siedziska w zakresie 400-

500mm, licząc od podłogi; umożliwiać regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5o do 

przodu i 30o do tyłu; posiadać wyprofilowaną płytę siedziska i oparcia odpowiednią 

do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; 
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umożliwiać obrót wokół osi pionowej o 360o;  oraz powinno być wyposażone  

w podłokietniki, 

·         mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo 

dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było 

wykonywać w pozycji siedzącej, 

·         wszystkie elementy wyposażenia powinny znajdować się w zasięgu kończyn 

górnych , być osiągalne bez konieczności przyjmowania przez pracownika 

wymuszonych pozycji, 

·         konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów 

wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora 

ekranowego i klawiatury, 

·         łączyć przemiennie pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi 

rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych 

pozycjach ciała, 

·         pomieszczenia, w których pracują komputery, jeżeli nie ma zainstalowanych 

urządzeń klimatyzacyjnych, powinny być często przewietrzane, 

·         utrzymywać w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami 

ekranowymi wilgotność względną powietrza nie mniejszą niż 40% oraz optymalną 

temperaturę 21-23oC, 

·         monitor powinien być umieszczony pomiędzy rzędami lamp sufitowych, aby 

zapobiec odblaskom, 

·         ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony  

w odpowiedni filtr, 

·         czyścić z kurzu powierzchnię ekranu przed rozpoczęciem pracy ściereczką 

antystatyczną lub bawełnianą 

·         podczas siedzenia często zmieniać pozycje, by zmniejszyć zmęczenie mięśni. 

        

2.   Osoba w czasie pracy  monitorami ekranowymi powinna przestrzegać zasad: 

·         co najmniej 5 – minutowej przerwy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze 

monitora ekranowego, 

·         gdy wysokość krzesła uniemożliwia płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na 

podłodze, należy korzystać z podnóżka. 
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3.   Zakazy obwiązujące na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi: 

·         zakaz  pracy  z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. kobietom w ciąży, 

·         zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy, 

·         zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy i w pomieszczeniach pracy  

z komputerami, 

·         zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu  

i wyposażenia  stanowiskowego zasilanego energią elektryczną, 

·         zakaz przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych, 

biżuterii magnetycznej jak również noszenia tej biżuterii, 

·         zakaz czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem, 

·         zakaz używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników, 

·         zakaz zastawiania otworów wentylacyjnych komputera, 

·         zabrania się pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie. 

·         zakaz przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych, 

4.   Każde zauważone nieprawidłowości w pracy komputera i sprzętu pomocniczego 

należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi zajęć. 
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4. Pierwsza pomoc przy  porażeniu prądem. 

 

Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki ma działanie: 

– miejscowe, w postaci oparzenia, 

– ogólne, w postaci zaburzeń rytmu serca, włącznie z zatrzymaniem akcji serca. 

 

Należy natychmiast uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego poprzez: 

a) wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego, 

b) odsunięcie porażonego ze strefy niebezpiecznej, 

c) udzielenie pierwszej pomocy  poszkodowanemu. 

 

Ad. a. Wyłączenie napięcia wykonane może być przez przełączenie dźwigni wyłącznika 
głównego w rozdzielni energetycznej lub wykręcenie wkładek bezpiecznikowych. 
Przy wykonywaniu tych czynności należy zwrócić uwagę na zachowanie własnego 
bezpieczeństwa, szczególnie przy wyjmowaniu wkładek typu Bm lub Bu, które 
można wyjmować tylko przy pomocy uchwytu izolacyjnego. 

Ad. b. Porażonego odciąga się od urządzenia znajdującego się pod napięciem tylko 
w przypadku niemożności wyłączenia właściwego obwodu elektrycznego (np. 
wykręcenie bezpiecznika jest związane z niebezpieczeństwem dla ratownika). 
Ratujący może uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego przez 
izolowanie. Przy przepływie prądu przez ciało porażonego od ręki do nóg przy 
równoczesnym zaciśnięciu dłoni na urządzeniu pod napięciem, należy odizolować 
porażonego przez podsunięcie materiału izolacyjnego pod nogi porażonego. Przy 
przepływie prądu z jednej ręki do drugiej, odizolowanie polega na podkładaniu 
materiału izolacyjnego pod kolejne palce poszkodowanego. 

Przy uwalnianiu porażonego prądem do 1 kV jako podstawowy materiał izolacyjny 
wykorzystujemy sprzęt zasadniczy i dodatkowy jak: gumowe rękawice, półbuty 
gumowe, dywaniki, drążki itp. Można stosować suche materiały tekstylne. 

W przypadku porażenia na wysokości, natychmiastowe wyłączenie dopływu prądu 
może spowodować upadek poszkodowanego. W takiej sytuacji należy 
zabezpieczyć go przed upadkiem. Tu ratujący musi dokonać oceny sytuacji i 
wybrać metodę sam. 
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Prawdopodobieństwo powstania poważnych uszkodzeń organizmu człowieka 
zwiększa się wraz z upływem czasu działania prądu im jest on dłuższy tym 
istnieje większe niebezpieczeństwo porażenia ze skutkiem śmiertelnym. 

Ad. c. W zależności od stanu porażonego należy zastosować odpowiednią akcję 
ratowniczą: 

– przy zatrzymaniu oddechu-sztuczne oddychania, 

– przy zatrzymaniu czynności serca-masaż serca, 

– przy oparzeniach, krwotokach należy postępować tak, jak w takich 
przypadkach jest konieczne. 

Przekazać chorego do lekarza. 

 

5. Zagrożenie pożarowe. 

Uszkodzone urządzenie elektryczne może być przyczynkiem powstania pożaru. 
Niewłaściwy stan techniczny powodujący np. nadmierne nagrzewanie się, iskrzenie 
połączeń elektrycznych w przypadku gdy dzieje się to  w pobliżu materiałów łatwo 
palnych może doprowadzić do ich zapalenia. 

Wybuch nastąpić może w przypadku pracy urządzenia nawet sprawnego, ale nie 
dostosowanego do pracy w środowisku w którym występują mieszaniny palnych gazów 
lub cieczy z powietrzem. Szczególnie łatwe jest zapalenie mieszaniny gazu lub par cieczy 
palnej z powietrzem na skutek powstania iskrzenia urządzenia, lub na skutek nagrzania 

się powierzchni urządzenia. 

W urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV ochronę 
przeciwpożarową należy zapewnić przez zastosowanie: bezpiecznych napięć, ochronę 
przeciwporażeniową oraz co najmniej jeden ze środków ochrony dodatkowej. 

Wszystkie urządzenia elektryczne są zbudowane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. Przy normalnej obsłudze zagrożenie porażenia prądem występuje  
w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu elektrycznego, zerwania lub obluzowania 
uszkodzonego przewodu powodującego upływ prądu na masę urządzenia, połączenia 
masowego lub braku zerowania. 

Pomieszczenie radiostacji oraz warsztatu radiowego powinno być wyposażone  
w środki gaśnicze wymagane dla obiektów użyteczności publicznej oraz koc 
gaśniczy i gaśnicę do gaszenia urządzeń elektrycznych (gaśnica proszkowa). 

W przypadku pożaru urządzeń radiowych należy odłączyć je od zasilania i przystąpić 
do gaszenia np. przykryć urządzenie kocem gaśniczym utrudniając dopływ tlenu.   
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6. Środki ochrony przed porażeniem prądem. 

 

Podzielić je można: 

a. na organizacyjne: 

– wymagania znajomości zasad BHP,  

– właściwa organizacja zajęć i jej nadzór, 

– właściwe przygotowanie i sprawdzenie stanowiska pracy urządzeń,  

– stosowanie właściwego sprzętu ochronnego jeśli jest konieczne.  

 

b. techniczne: 

– zastosowanie napięć bezpiecznych, 

– zerowanie, 

– uziemienie ochronne,  

– izolacja ochronna,  

– wyłączniki przeciwporażeniowe, 

– separacja,  

– izolowanie stanowiska pracy przy urządzeniach radiowych.  

 

Urządzenia i odbiorniki prądu elektrycznego muszą być tak budowane i konstruowane, 
aby w normalnej eksploatacji nie występowało zagrożenie porażenia prądem, a w 
przypadku powstania uszkodzenia nie wystąpiło zagrożenie powstania przebicia 
elektrycznego. 

 

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i obsługi urządzeń elektrycznych 
należy przede wszystkim:  

– szkolić osoby obsługujące urządzenia radiowe w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji,  

– zapewnić okresowe przeglądy, konserwacje oraz pomiary i badania sprawności. 
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Podstawowym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa przed porażeniem prądem jest 

izolacja robocza. Obowiązuje okresowe kontrolowanie i wykonywanie pomiarów 

oporności izolacji przewodów zasilających urządzenia radiowe. Wartość oporności 

izolacji przewodów przyjmowanych do eksploatacji nie może być niższa niż 1000 Q, 

natomiast dla instalacji eksploatowanych nie niższa niż 500 Q na 1 wolt napięcia pracy 

danego urządzenia. 

Ochrona dodatkowa to zapewnienie zerowania, uziemienia ochronnego, ochronnego 

obniżenia napięcia, izolowanie stanowiska pracy lub obsługi. 

Szczególnie pożądane jest wyposażanie obwodów elektrycznych maszyn i urządzeń 

niebezpiecznych w wyłączniki różnicowo-prądowe. 
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III. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach radiowych. 

1. Użytkowanie indywidualnych radiotelefonów przenośnych  
TYT TH-UVF9 

Przed rozpoczęciem użytkowania radiotelefonów przenośnych TYT TH-UVF9 należy 
zapoznać się z instrukcją użytkownika. 

Radiotelefony przenośne TYT TH-UVF9 
należy użytkować wyłącznie na otwartej 

przestrzeni poza obiektami. 

Radiotelefony przenośne TYT TH-UVF9 
należy użytkować poprzez zapewnienie 
odległości minimum 10 cm anteny 

radiotelefonu od głowy użytkownika. 

 Ostrzeżenie  

Materiały wybuchowe (gazy, opary itp.) 

Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu stref 

zagrożonych wybuchem (stacje paliw). 

Środki ostrożności  

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, obrażeń cielesnych oraz zniszczenia urządzenia należy 

zapoznać się z poniższymi wskazówkami. 

Pod żadnym pozorem nie należy modyfikować ani próbować dostrajać tego urządzenia. 

Nie należy wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych,  

lub pozostawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych. 

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscach nadmiernie zakurzonych, zawilgoconych 

lub mokrych, oraz na niestabilnych powierzchniach. 

Jeżeli z urządzenia zacznie wydobywać się nietypowy zapach lub dym, należy 

niezwłocznie wyłączyć urządzenie, a następnie usunąć z niego baterię i skontaktować się 

z prowadzącym zajęcia z urządzeniami radiowymi. 

Uwaga: ten produkt zalicza się do towarów IP55. Uszkodzenie urządzenia wodą  

lub uszkodzenie spowodowane użyciem dodatkowych, innych niż oryginalne akcesoriów  

może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. 
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Ładowanie baterii- ostrzeżenia: 

Pierwsze ładowanie baterii po zakupieniu urządzenia lub dłuższym jego przechowywaniu 

(powyżej dwóch m-cy) nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości baterii.  W celu 

podniesienia wydajności baterii należy ją dwu- lub trzykrotnie naładować i rozładować.  

Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, należy naładować lub zmienić baterię.  

Dostępne baterie 

Należy używać  wyłącznie ładowarek  zatwierdzonych przez producenta. Używanie 

niezatwierdzonych ładowarek może spowodować eksplozję albo uszkodzenie urządzenia. 

Uwaga: 

1. Nie należy wkładać baterii do ognia  (lub naruszać styków elektrycznych). Pod żadnym 

pozorem nie usuwać  obudowy baterii. 

2.  Podczas ładowania baterii temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 do 40°C. 

Ładowanie w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odbiega od powyższej normy może 

spowodować niepełne naładowanie się baterii. 

3. Jeżeli czas pracy baterii zmniejsza się pomimo pełnego i prawidłowego naładowania 

oznacza to, że jej żywotność wygasła. Należy wtedy wymienić baterię na nową. 

4. Nie należy ponownie lądować  baterii, gdy została ona w pełni naładowana. Działanie 

takie może skrócić  żywotność  lub spowodować jej uszkodzenie. 

5. Nie należy lądować urządzenia jeśli bateria lub jej elementy zostały zamoczone. Aby 

uniknąć uszkodzenia urządzenia należy osuszyć zamoczone elementy przy użyciu 

ściereczki. 

Uwaga: Wszystkie baterie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i/ lub obrażenia 

cielesne takie jak np. oparzenia, jeśli materiał przewodzący prąd elektryczny ( np. 

biżuteria, klucze) zetkną się z widocznymi zaciskami. Materiał przewodzący prąd może 

spowodować zwarcie i stać się gorący. Należy zachować ostrożność podczas wkładania 

naładowanej baterii do kieszeni, torebki lub innego pojemnika z  metalowymi 

elementami. 

Wkładanie/ wyjmowanie baterii 

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię, gdyż nie została ona 

naładowana w fabryce. 
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1. Dopasuj do siebie dwa uwypuklenia na baterii z odpowiadającymi im na radiotelefonie, 

następnie mocno przyciśnij do siebie baterię i radiotelefon. Kliknięcie będzie oznaczało, 

że montaż został prawidłowo przeprowadzony. 

2.  Aby wyjąc baterię należy nacisnąć zatrzaski zwalniające i wyciągnąć baterię. 

Instalowanie anteny 

Aby zainstalować antenę należy ją przykręcić, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do 

gniazda antenowego. 

Uwaga: Nie należy używać anteny jako mikrofonu lub uchwytu, gdyż może  

to spowodować uszkodzenie anteny i ograniczenie poziomu wydajności radiotelefonu. 

Zakładanie uchwytu do paska 

Uchwyt do paska instaluje się używając dwóch śrubek, które znajdują się w zestawie. 

Uwaga:  

Nie należy używać kleju podczas mocowania zaczepu do paska, gdyż zawarty w kleju 

ester kwasu akrylowego może uszkodzić tylny panel urządzenia. 

 

2. Użytkowanie instalacji i wyposażenia urządzeń radiowych 

odbiorczych i nadawczych. 

Prace antenowe. 

Kategorycznie zabrania się wykonywania prac antenowych przy włączonym nadajniku. 

Nie wolno dokonywać regulacji nieczynnej anteny, 

jeżeli obok na podobnej antenie pracuje nadajnik. 

Podczas wieszania anteny na wysokości należy 

zapewnić sobie pomoc innej osoby, stosować 

sprzęt ochronny, starać się maksymalnie 

zabezpieczyć osoby stojące na dole przez 

zabezpieczenie miejsc linką i tablicą „U góry 

pracują”, polecone jest zapienienie sobie łączności  

radiotelefonami przenośnymi pomiędzy osobami 

pracującymi u góry i zabezpieczającymi na dole. Pracując na wysokości należy stosować 
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środki ochrony osobistej w postaci szelki bezpieczeństwa z podwójna link plus linka 

asekuracyjna, kask i rękawice. Maszty stawiane na dachu powinny mieć odciągi i 

uziemienie. Aby ograniczyć szkodliwe promieniowanie energii elektromagnetycznej na 

ludzi maszty powinny być stawiane na środku dachu. Odległość pomiędzy masztem 

budowanym na ziemi a pasem drogowym, chodnikami czy innymi przeszkodami 

powinna być większa niż wysokość masztu. Maszt kratowy powinien być uziemiany 

czterema zwodami, o jednym z każdej strony. By zabezpieczyć anteny krótkofalowe 

przed burzą należy je odłączyć od radiostacji i uziemić. Nie wolno prowadzić kabli 

antenowych w kanałach wywietrznika kominowego jeśli 

obok jest czynny komin.  Do mocowania anten na 

kominach wolno używać jedynie opasek kominowych. 

Kabel antenowy stacji nadawczej powinien być 

maksymalnie oddalony od kabli anten telewizyjnych i 

radiowych. Na maszcie antenowym anteny nadawczej 

należy wywiesić oznaczenie „promieniowanie 

elektromagnetyczne” 

Podłączanie urządzeń radiowych. 

Przygotowując radiostację do pracy należy pamiętać o prawidłowej kolejności 

podłączania urządzeń:  antena, uziemienie, zasilanie.  Po zakończeniu pracy radiostacji 

należy dokonać wyłączenia w następującej kolejności czynności: wyłączyć zasilanie, 

uziemić anteny, odłączyć uziemienie od radia. Przy pracy nadajnika na KF na jednej  

z wielu anten, należy pozostałe anteny nieużywane uziemić aby nie ulec porażeniu  

w przypadku przypadkowego dotknięcia. Radiotelefony UKF uziemia się podczas pracy 

tylko w przypadku jeśli posiadają zacisk uziemiający. Jeżeli odchodzimy od radiostacji 

na czas dłuższy niż 15 minut należy uziemić anteny. Jako uziemienie można wykorzystać 

sieć wodociągową po zbocznikowaniu wodomierza i po upewnieniu się że jest ona 

uziemiona. Źle wykonany uziom może być przyczyną: przedostawania się energii w.cz. 

niepożądanymi drogami, szkodliwego promieniowania w.cz., co może mieć szkodliwy 

wpływ na operatora radiostacji. Klucz telegraficzny powinien być podłączony z masą 

radia i uziemiony. Do uziemienia bezwzględnie nie wolno wykorzystywać rurociągu 
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gazowego.  Dopuszcza się wykorzystane sieci CO jako uziemienia, tylko w przypadku 

upewnienia się że jest ona uziemiona. Jeżeli radiostacja jest źle uziemiona, może 

powstać efekt „gorącej obudowy”. Na 

terenowym QTH uziemienie można wykonać 

wbijając uziom do ziemi jako osobne 

uziemienie swojej radiostacji. Rezystancja 

uziemienia radiostacji powinna wynosić od 1 

do 10 Ω, im niższa tym lepiej.  Urządzenie 

radiowe posiadające zacisk uziemiający nie 

podłączamy do bolców zerujących w 

gniazdku zasilającym. Zwody (podłączenia)  

uziemiające radiostacji należy prowadzić w 

następującej kolejności: skrzynka antenowa 

jako pierwsza do uziemienia, radiostacja 

osobnym zwodem, zasilacz osobnym 

zwodem.  

Przewody zasilające prądu stałego oznaczone są kolorami: czerwony (plus), czarny 

(minus). Zasilacze sieciowe większej 

mocy (200W) należy podłączać kablem 

do sprzętu o podwyższonej mocy (taki 

jak pralka, lodówka). W przypadku 

prowadzenia kabli zasilających 

sieciowych do sąsiednich pomieszczeń 

(w tym zakopanych w ziemi) należy 

używać kabli w osłonie igielitowej.  

Uruchamianie nieznanego urządzenia należy rozpocząć od sprawdzenia, czy ustawione 

jest właściwe napięcie sieci oraz zainstalowany jest właściwy bezpiecznik.  
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III. Pierwsza pomoc 

 

Ocena stanu poszkodowanego 

W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, należy sprawdzić 

czy poszkodowany: 

1. Jest przytomny? 

Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. "Jak Pan/Pani się czuje) 

oraz sprawdzić reakcję na mocne dotknięcie (potrząsanie, klepnięcie w policzek) 

lub ból - uszczypnięcie płatka usznego. W ten sposób można uniknąć 

przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych u przytomnego pacjenta. Należy 

pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z urazami głowy lub szyi, podejrzewamy 

uszkodzenie kręgosłupa i pacjenta można poruszyć tylko wtedy, jeśli jest to 

absolutnie niezbędne! Nieprawidłowe poruszenie może doprowadzić do 

uszkodzenia rdzenia kręgowego, a tym samym do paraliżu. 

2. Oddycha? 

 

Zatrzymanie oddechu stwierdza się w następujący sposób: 

- objawem nasuwającym podejrzenie jest siniczne zabarwienie skóry, 

- przy dokładnej obserwacji nie widać ruchów oddechowych klatki piersiowej; 

ruchy te nie są wyczuwalne również po przyłożeniu dłoni ratownika do klatki 

piersiowej i brzucha ratowanego, 

- niesłyszalny i niewyczuwalny jest strumień powietrza wydychanego z ust i nosa 

pacjenta, 

- przy częściowej niedrożności dróg oddechowych słychać odgłosy chrapania 

i bulgotu 
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3. Ma zachowane krążenie? 

Objawy nagłego zatrzymania krążenia występują w następującym porządku 

czasowym: 

- natychmiast: brak tętna na tętnicy szyjnej, 

- po 10-20 sekundach: utrata przytomności, 

- po 15-30 sekundach: zatrzymanie oddechu lub "chwytanie powietrza", 

- po 60-90 sekundach: szerokie źrenice, bez reakcji na światło (tzw. "sztywne") 

 

Bladość lub sinica skóry oraz szerokie źrenice nie stanowią jednak pewnych 

objawów zatrzymania krążenia, gdyż mogą towarzyszyć innym stanom 

chorobowym. 

  

Badanie tętna:  tętno może być badane w trzech miejscach: 

- na tętnicy szyjnej, 

- na tętnicy udowej, 
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Gdy u nieprzytomnego pacjenta nie ma bezpośredniego podejrzenia zatrzymania 

krążenia, można najpierw kontrolować tętno na tętnicy promieniowej. Przy 

niewyczuwalnym tętnie promieniowym, należy badać tętnicę szyjną. Wskazane 

jest badanie tętna najpierw po jednej, później po drugiej stronie szyi, ale nigdy 

jednocześnie. Z powodu np. obrzęku tętno może być niewyczuwalne po jednej 

stronie, dlatego więc sprawdzamy obustronnie. 

Brak tętna na tętnicy szyjnej rozstrzyga o zatrzymaniu krążenia. 

  

Kontrola czynności życiowych pacjenta musi przebiegać możliwie szybko. 

Dlatego doświadczony ratownik sprawdza wszystkie kliniczne objawy życia 

jednocześnie: 

- wezwanie pacjenta, 
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- obserwacja ruchów klatki piersiowej i zabarwienia skóry, 

- badanie tętna na tętnicy szyjnej  

Dzięki temu można w ciągu kilku sekund rozpoznać utratę przytomności, 

zatrzymanie krążenia i oddychania. 

  

Reanimacja 

 

Jeśli pacjent nie oddycha, bardzo ważne jest szybkie rozpoczęcie reanimacji. 

Już po 4 minutach w niedotlenionym mózgu poszkodowanego powstają nieodwracalne 

zmiany, które uniemożliwią późniejsze odratowanie pacjenta. 

Udrożnienie dróg oddechowych 

U głęboko nieprzytomnego pacjenta język opada do części krtaniowej gardła , blokując 

wejście do krtani. Najczęściej drożność dróg oddechowych można odzyskać przez 

odgięcie głowy ratowanego ku tyłowi w następujący sposób: 

Głowa odchylana jest do tyłu dłonią ułożoną na czole pacjenta, podczas gdy druga ręka 

ciągnie jego podbródek ku górze. Należy zwrócić uwagę , by nie uciskać miękkiej okolicy 

podżuchwowej. Ta metoda udrożniania dróg oddechowych, jako bardzo skuteczna, jest 

godna polecenia nieprofesjonalnym ratownikom. 

Poduszka lub zwinięty koc pod barkami utrzymuje głowę pacjenta w odgięciu. 

  

W przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego głowa pacjenta nie powinna 

być odginana do tyłu. Wtedy drożność uzyskujemy w następujący sposób: 

1. Ręce ratownika ułożone z boków głowy pacjenta. 

2. Cztery palce obu rąk obejmują kąt żuchwy i ciągną ją do przodu. Zęby żuchwy 

wysuwają się przy tym przed zęby szczęki. 
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3. Kciuki odsuwają wargę dolną ku dołowi i aby otworzyć usta pacjenta naciskają 

brodę. Głowę należy stabilizować ostrożnie! 

  

Jeżeli pacjent nie może oddychać pomimo prawidłowego udrożnienia, należy 

przyjąć możliwość zatkania dróg oddechowych ciałem obcym. Trzeba wtedy 

otworzyć usta ratowanego i wydobyć ciała obce (krew, wymiociny, sztuczna 

szczęka, resztki pokarmowe) z jamy ustnej. Można tego dokonać wskazującym 

i środkowym palcem. 

Jeżeli podejrzewane przez nas ciała obce znajdują się poza zasięgiem wzroku, 

wykonujemy rękoczyn Heimlicha (tak, jak u osoby nieprzytomnej). 

Reanimacja oddechowa 

Istnieją dwie metody sztucznego oddychania: usta- usta i usta- nos. Niezależnie 

jednak od rodzaju zastosowanej metody należy pamiętać o mocnym odchyleniu 

głowy ku tyłowi, co czyni drogi oddechowe drożnymi. Jeśli jednak podejrzewamy 

uraz odcinka szyjnego kręgosłupa (rany głowy lub szyi, upadek z wysokości, 

wypadek komunikacyjny) głowy odchylać nie wolno! 

- metoda usta-usta 

Głowa silnie odgięta. Dłoń oparta na czole chorego, kciuk i palec wskazujący 

szczelnie zaciskają nos. Usta ratowanego lekko rozchylone. Ratujący przyciska 

swoje szeroko rozwarte usta do ust chorego i robi wdech (nie za głęboki; nieco 

głębszy niż przy normalnym oddychaniu). Po wdmuchnięciu cofa szybko swoją 

głowę. Patrząc kątem oka na klatkę piersiową ratowanego może po ruchach 

żeber ocenić skuteczność sztucznego oddychania. Słychać również szmer 

powietrza wydobywającego się z ust chorego i wyczuwa się jego przepływ. 

Przy tej metodzie istnieje obawa, że powietrze zamiast do tchawicy trafia przez 

przełyk do żołądka. Przy rozdęciu żołądka łatwo może dojść do wymiotów 

(obawa zachłyśnięcia). Aby temu przeciwdziałać, należy powoli wdmuchiwać 

powietrze ratowanemu; wydech ratownika powinien trwać ok. 1,5-2 sekundy. 

W żadnym przypadku nie należy uciskaniem brzucha usiłować opróżnić żołądek 
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z powietrza, jakie się do niego przypuszczalnie dostało. Stwarza to zagrożenie 

ostrego zachłyśnięcia. 

 

 

  

- metoda usta-nos 

Głowa jest odgięta, szyja wyprostowana. Ręka przytrzymująca żuchwę zamyka 

szczelnie usta chorego. Najlepiej jest jeszcze docisnąć kciukiem dolną wargę do 

górnej. Ratujący szeroko otwartymi ustami obejmuje szczelnie nos chorego 

i wydycha powietrze z płuc. Następnie należy wycofać swoją głowę i dokonać 

obserwacji powodzenia sztucznej wentylacji. 

  

Obie metody są równorzędne. Wybór należy do ratownika, a także zależy od 

zaistniałej sytuacji - np. rany nosa, niemożliwe do usunięcia ciało obce w ustach. 

   

Częstość sztucznego oddychania jest następująca: 

- u dorosłych co 5 sekund, 

- u dzieci co 4 sekundy, 

Reanimacja krążeniowa 

Po ustaleniu rozpoznania zatrzymania krążenia należy ułożyć pacjenta płasko na 

twardym podłożu. Uniesienie nóg ku górze zwiększa szanse udanej reanimacji 

krążeniowej. Klatkę piersiową pacjenta należy odsłonić z odzieży. Punkt nacisku 

do masażu pośredniego serca znajduje się na dolnej trzeciej części mostka - 

w odległości 3 palców powyżej wyrostka mieczykowatego. 
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Technika masażu pośredniego serca u dorosłych 

1. Jeden nadgarstek opiera się na punkcie ucisku w dolnej połowie mostka, w osi 

ciała. 

2. Drugi nadgarstek ułożony jest na pierwszym. Palce obu rąk są uniesione lub 

splecione, tak, by uniknąć złamania żeber przy ucisku. 

2. Faza ucisku - Ramiona wyprostowane, barki pionowo nad mostkiem, który 

jest wciskany na głębokość 3-5 cm. Ratownik powinien używać ciężaru swego 

tułowia, przekazywanego przez wyprostowane ramiona. 

3. Faza rozluźnienia - Odciążenie mostka bez odrywania nadgarstka od punktu 

uprzedniego nacisku; klatka piersiowa wraca do pozycji wyjściowej. 

 

 

  

Fazy ucisku i rozluźnienia trwają mniej więcej równie długo. Ruchy powinny 
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być płynne, nie "szarpane". W żadnym przypadku nie należy przerywać 

masażu na dłużej niż kilka sekund. 

 

  

Podczas reanimowania, zwłaszcza ludzi starszych, może dojść do złamań 

żeber lub mostka. Pomimo tego reanimację należy prowadzić dalej! 

  

 

  

Częstotliwość wykonywania pośredniego masażu serca: 

- u dorosłych 80-100/min, 

- u dzieci 80-100/min. 

 

Połączenie sztucznego oddychania i masażu pośredniego serca 

Od początku roku 2001 weszły w życie nowe standardy dotyczące reanimacji 

krążeniowo - oddechowej. Nie ma już rozróżnienia na metody jednego 

i dwóch ratowników. W każdej sytuacji proporcje masażu i sztucznego 

oddychania mają się jak 15:2. Na każde dwa wdechy przypada 15 uciśnięć 

mostka. Kontrolujemy oddech i tętno po każdych 4 cyklach. 

Akcję reanimacyjną prowadzimy aż do przybycia lekarza. Wcześniejsze jej 

zakończenie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ratownik z powodu 

wyczerpania nie jest zdolny do dalszego działania. 

Należy zdawać sobie sprawę, że opisane powyżej działania przeważnie nie 

przywrócą pacjentowi podstawowych funkcji życiowych. Może to nastąpić 

dopiero po interwencji lekarza, który będzie mógł podać odpowiednie leki, 

a także zadecyduje o defibrylacji. Ale nawet najlepszy specjalista z najlepszym 

sprzętem będzie bezradny, jeśli od zatrzymania krążenia minęło kilka minut, 

podczas których reanimacja bezprzyrządowa nie była prowadzona. Dlatego 
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tak bardzo liczy się czas i natychmiastowe rozpoczęcie czynności 

ratowniczych. 
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Zasady udzielania pierwszej pomocy 

 

Wstęp 

Przypadkowe urazy przeważnie nie są ciężkie i zwykle można je zwalczać za pomocą 

prostych technik udzielania pomocy. Każdy powinien być jednak przygotowany na 

możliwość zdarzenia się poważniejszego wypadku, wymagającego udzielenia niezbędnej 

pomocy przedlekarskiej, obejmującej nawet przywracanie oddechu i krążenia. Dlatego 

też sprawą zasadniczą jest dokładne i szybkie podjęcie koniecznych działań, co wymaga 

dobrej oceny sytuacji i zdrowego rozsądku. Na przykład: niewiele pożytku przyniesie 

ratowanie osoby porażonej prądem, jeżeli jego źródło nie zostanie wyłączone. Równie 

ważna jest wiedza na temat czynności, jakie należy podjąć. W każdej sytuacji celem 

udzielania pomocy jest ratowanie życia, zapobieganie pogorszeniu stanu osoby 

poszkodowanej i pomoc w przywróceniu jej do stanu normalnego. Zadaniem osoby 

udzielającej pomocy jest stwierdzenie - bez narażania własnego zdrowia i życia - co się 

właściwie stało, uspokojenie i opieka nad osobą poszkodowaną w celu zażegnania 

dalszego zagrożenia, opatrzenie obrażeń i zapewnienie transportu do domu lub szpitala. 

Wezwanie pogotowia bywa zwykle konieczne w razie trudności z oddychaniem, 

poważnych zaburzeń czynności serca, intensywnego krwotoku, utraty świadomości, 

rozległych oparzeń, wstrząsu lub zatrucia. We wszystkich tych okolicznościach 

niezbędne jest przewiezienie ofiary do szpitala. Im szerszy jest zakres posiadanej 

wiedzy, tym sprawniejsze i skuteczniejsze działanie w razie wypadku. Na kolejnych 

stronach znajdują się instrukcje dotyczące głównych technik udzielania pierwszej 

pomocy. Nie zdołają one zastąpić doświadczenia, jakie można zdobyć na specjalnych 

kursach, ale należy zapoznać się z nimi, aby, w razie konieczności, umieć postępować 

sprawnie i skutecznie. 
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Uzyskanie fachowej pomocy w nagłych wypadkach 

 

Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej 

pomocy jest odwiezienie jej do dyżurującej placówki medycznej lub na pogotowie.  

NIE NALEŻY próbować przewozić osoby poszkodowanej jeżeli: 

- istnieje prawdopodobieństwo urazu kręgosłupa i/lub nastąpił inny uraz, wymagający 

zastosowania noszy (np. złamanie nogi), 

- osoba poszkodowana wymaga nadzoru ze względu na utratę przytomności lub bardzo 

ciężki stan , a nie ma w  pobliżu innych osób, mogących sprawować opiekę. 

 

W takich wypadkach, lub jeśli nie dysponujemy środkiem transportu, należy 

niezwłocznie wezwać karetkę. W razie wątpliwości lub znacznej odległości miejsca 

wypadku od szpitala (stacji pogotowia), należy zasięgnąć porady najbliższego lekarza. 

  

Pierwsze kroki 

 

Jeśli osoba poszkodowana ucierpiała w wyniku poważnego wypadku, udziel pomocy 

według poniższych zasad. Jednocześnie ktoś inny powinien wezwać pomoc medyczną. 

  

1. Sprawdź oddech. W razie jego braku podejmij sztuczne oddychanie metodą usta-

usta. 

2. Postaraj się zatamować intensywny krwotok. 

3.  W razie utraty przytomności, ułóż osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej. 

4. Opatrz rozległe oparzenia. 
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5. Obserwuj, czy nie wystąpiły objawy wstrząsu i w razie potrzeby podejmij 

niezbędne działania. 

 

 

Pozycja bezpieczna 

 

Pozycja bezpieczna jest właściwą pozycją dla osoby nieprzytomnej, 

umożliwiającą prawidłowe oddychanie i zapobiegającą zachłyśnięciu się lub 

zakrztuszeniu wymiocinami. Ułożenie kończyn zapewnia stabilne i wygodne 

położenie całego ciała. Ułóż ofiarę w tej pozycji, po upewnieniu się, że oddycha 

normalnie i po opatrzeniu widocznych urazów. NIE STOSUJ tej pozycji, jeśli 

podejrzewasz uraz pleców lub kręgosłupa. 

 

 

 

  

- Sprawdź, czy w jamie ustnej osoby nieprzytomnej nie ma ciał obcych lub np. sztucznej 

szczęki. 

-  Ułóż bliższe sobie przedramię ofiary wzdłuż jej ciała, podkładając dłoń pod udo. 

- Przełóż drugie jej ramię w poprzek ciała dłonią ku sobie, a następnie odleglejszą od 

ciebie nogę nieco unieś i ułóż na drugiej, krzyżując na wysokości kostek lub kolan. 

-  Jedną ręką ochraniaj i podtrzymuj głowę ofiary. Drugą ręką uchwyć odzież na 

odleglejszym od siebie biodrze i szybkim ruchem przyciągnij ciało ku sobie, opierając 
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o własne uda.  

- Popraw położenie głowy ofiary, upewniając się, że powietrze nadal ma dostęp do płuc.  

-  Ułóż bliższe sobie ramię ofiary w wygodnej pozycji, podpierającej tułów, i podciągnij 

górną (bliższą sobie) nogę w kolanie, tak by zapewnić stabilność dolnej połowy ciała.  

 - Ostrożnie wyciągnij drugą rękę spod biodra ofiary w stronę bardziej odległą od siebie, 

uwalniając od ciężaru najpierw ramię. Ułóż ją dłonią ku górze, równolegle do ciała, 

zapobiegając odwróceniu się poszkodowanego na plecy. 

  

Utrata świadomości 

 

Utrata świadomości to nie tylko stan śpiączki, ale także senności i zaburzeń 

świadomości, w którym chory nie reaguje na obecność innych osób. Może być wynikiem 

uszkodzenia mózgu, utraty krwi, niedotlenienia, zmian chemicznych krwi lub 

przedawkowania niektórych leków. Główne zagrożenie polega na możliwości 

zablokowania górnych dróg oddechowych w wyniku zwiotczenia i zapadnięcia języka 

w głąb jamy ustnej lub niemożności odkrztuszania wymiocin albo innych substancji 

z głębi gardła. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy osoba nieprzytomna oddycha. 

Jeśli nie, należy rozpocząć stosowanie sztucznego oddychania metoda usta-usta. Gdy 

ofiara oddycha, ale jej oddech jest głośny lub świszczący, sprawdź wnętrze jamy ustnej 

i gardła, czy nie ma tam jakichś przeszkód, utrudniających oddychanie. Zaraz po 

przywróceniu normalnego oddechu rozluźnij odzież wokół szyi i klatki piersiowej 

ofiary. Ułóż ją w pozycji bezpiecznej. W miarę możliwości, podłóż płaszcz lub koc w celu 

ograniczenia utraty ciepła i okryj chorego. Postaraj się nie pozostawiać go bez opieki do 

nadejścia pomocy medycznej. 

Uwaga: Jeśli utrata świadomości nastąpiła po upadku lub zderzeniu i możliwy jest uraz 

kręgosłupa, nie układaj ofiary w pozycji bezpiecznej, chyba że wymiotuje. W takich 

sytuacjach staraj się nie zginać kręgosłupa ofiary. 
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Szok 

Szok jest to groźny dla życia stan, mogący być wynikiem urazu, znacznego upływu krwi, 

oparzeń lub ogólnej infekcji. Jego głównym przejawem jest gwałtowny spadek ciśnienia 

krwi. Można podejrzewać stan szoku, jeśli ofiara blednie i poci się, a także jest senna lub 

wykazuje zaburzenia świadomości wskutek urazu. Wymagana jest szybka pomoc 

lekarska. Nie należy podawać pokarmów ani napojów.  

  

 

  

Postępowanie z ofiara szoku 

Jeśli ofiara wydaje się w stanie szoku, ułóż ją na plecach, unosząc lekko nogi. Rozluźnij 

jej ciasną odzież i dobrze okryj. Należy chorego uspokajać i dodawać mu otuchy. 

 

Telefony alarmowe: 
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Przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych  

„Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych”  

Świadectwo operatora klasy C 
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