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Acest document stabileşte regulile de conduită care se aplică pe toate şantierele de construcţii ale Wijnen Bouwgroep şi pe care toţi
angajaţii trebuie să le cunoască înainte de a începe lucrul. În calitate de subcontractant şi/sau contractant auxiliar, trebuie să faceţi
cunoscute aceste reguli personalului dumneavoastră înainte de a începe lucrul pe unul dintre şantierele noastre de construcţii.
1
ACCESUL PE ŞANTIERUL DE CONSTRUCŢII
- Angajaţii trebuie să se prezinte la responsabilul local Wijnen înainte de a realiza orice lucrări.
- Angajaţii trebuie să poarte întotdeauna asupra lor un document de identitate valabil (carte de identitate sau paşaport).
- Nu vor fi tolerate strigatul, limbajul vulgar şi comportamentul indecent.
- Angajaţii trebuie să fie îmbrăcaţi corespunzător cu haine nedeteriorate şi partea de sus a corpului să fie acoperită.
- Wijnen nu răspunde de protejarea proprietăţii terţilor.
- Se interzice posesia de băuturi alcoolice ori droguri sau aflarea sub influenţa acestora.
- Se interzice orice echipament muzical pentru lucrări realizate la exterior şi în clădiri deschise.
- Cantina şi unităţile de toaletă trebuie păstrate curate şi ordonate.
- Nu se permite fumatul pe şantierul de construcţii cu excepţia cazurilor când se indică altceva în locaţie.
- Trebuie respectate instrucţiunile antreprenorului general.
- Trebuie respectate toate semnele de interdicţie şi instruire.
- Dispozitivele de siguranţă nu pot fi îndepărtate fără permisiunea antreprenorului general.
- Raportaţi situaţiile nesigure şi accidentele potenţiale antreprenorului general.
- Trebuie să creaţi un loc de muncă curat şi ordonat şi să preveniţi eliminarea substanţelor periculoase în mediul înconjurător.
- Deşeurile şi reziduurile trebuie separate şi eliminate în recipiente corespunzătoare.
- Folosiţi apa şi energia în mod responsabil, evitaţi risipa.
- Materialele şi sculele trebuie depozitate astfel încât să nu constituie un obstacol pentru realizarea lucrărilor.
- Locul de muncă trebuie lăsat ordonat şi sigur la sfârşitul zilei.
- Trebuie să respectaţi perioadele de lucru şi odihnă pe şantierul de construcţii.
- Dacă nu respectaţi regulamentele şi/sau îndrumările, vi se va refuza accesul pe şantier.
3
POLITICA DE PARCARE
- Parcaţi vehiculul în zona desemnată de parcare a vehiculelor. Atunci când parcaţi, asiguraţi-vă că luaţi în calcul şi ceilalţi utilizatori ai
drumului.
- Dacă un vehicul este deja parcat, trebuie să parcaţi lângă acesta şi nu altundeva pe şantier.
4
ECHIPAMENTUL PERSONAL DE PROTECȚIE (EPP)
- Este obligatoriu să purtaţi încălţăminte de protecţie pe şantier.
- Este obligatoriu să purtaţi cască de protecţie pe şantier.
- Ochelarii de protecţie sunt obligatorii atunci când realizaţi lucrări care implică un risc de rănire a ochilor.
- Protecţia auditivă este obligatorie atunci când realizaţi lucrări care implică un risc de deteriorare a auzului.
- Pentru lucrările care implică generarea de praf este obligatorie protecţia pentru extracţie şi cea respiratorie.
- Pentru lucrările care implică un risc de incendiu trebuie să purtaţi îmbrăcăminte ingifugată; de asemenea, în timpul realizării lucrărilor
trebuie să existe un stingător de incendiu.
- Atunci când lucraţi cu substanţe periculoase, trebuie purtat EPP specificat pe etichetă.
- Atunci când se realizează lucrări la înălţime (peste 2,5 metri) şi acolo unde nu se asigură protecţie colectivă împotriva căderilor trebuie
purtat un ham de siguranţă.
- Întregul EPP trebuie verificat şi trebuie să fie în stare bună. Angajaţii trebuie instruiţi şi referitor la modul în care se poartă.
5
ANALIZA DE RISC DE ULTIM MOMENT (LMRA)
LMRA este un instrument simplu care permite realizarea de către angajat a unei verificări finale privind aspectele de siguranţă la începutul
lucrării. Scopul LMRA este acela de a identifica pericolele la locul de muncă şi de a elimina riscurile.
Respectaţi următorii 3 paşi:
1.
Evaluaţi riscul: nu începeţi lucrul imediat, ci verificaţi dacă există riscuri.
2.
Luaţi măsuri: Gândiţi-vă la ce trebuie să faceţi pentru a elimina riscurile şi realizaţi acţiunile respective, eventual consultându-vă cu
antreprenorul general.
3.
Începeţi lucrul: după ce totul este în siguranţă, puteţi începe lucrul.
Reţineţi următoarea regulă: Nu încep lucrul până ce nu sunt sigur că pot lucra în siguranţă. Gândiţi-vă mai întâi, apoi acţionaţi.
6
URGENŢELE
- Înştiinţaţi antreprenorul general în cazul unei urgenţe (ca de exemplu un accident, un incendiu sau îmbolnăvirea unei persoane).
- Pe avizier există un card de alarmă cu numerele de telefon relevante.
- În cabina responsabilului local şi în cea de recepţie sunt disponibile un stingător de incendiu şi o trusă de prim ajutor (dacă există).
- Nu vă asumaţi personal riscuri inutile şi respectaţi instrucţiunile echipelor de intervenţie.
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