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Този документ разяснява правилата за поведение, които се прилагат за всички строителни площадки на Wijnen Bouwgroep и с които всички трябва да са запознати преди
започване на работа. Като подизпълнител и/или помощник-изпълнител, вие трябва да прегледате внимателно тези правила заедно с персонала си преди започване на
работа на някоя от нашите строителни площадки.
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ДОПУСКАНЕ ДО СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

–

Служителите трябва да докладват на супервайзъра на Wijnen преди извършването на всякаква работа.

–

Служителите трябва винаги да носят валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт) със себе си.

–

Викането, неприличният език и непристойното поведение няма да бъдат толерирани.

–

Служителите трябва да са подходящо облечени в неповредено облекло и с покрита горна част на тялото.

–

Wijnen не носи отговорност за защита на имущество на трети лица.

–

Притежанието на алкохол или наркотици или явяването под въздействие на алкохол или наркотици са забранени.

–

Не се разрешава музикално оборудване за работа навън или в открити сгради.

–

Поддържайте столовата и тоалетните чисти и в добро състояние.

–

Пушенето на работната площадка не е разрешено, освен ако не е указано друго на мястото.

–

Трябва да се следват инструкциите на главния изпълнител.

–

Всички знаци за забрана и за инструкции трябва да бъдат изпълнявани.

–

Защитните устройства не трябва да се отстраняват без разрешението на главния изпълнител.

–

Докладвайте опасни ситуации и потенциално опасни произшествия на главния изпълнител.

–

Създайте чисто и в добро състояние работно място и предотвратете попадането на опасни вещества в околната среда.

–

Отпадъците и остатъците трябва да бъдат отделени и изхвърлени в съответните контейнери.

–

Употребявайте водата и енергията отговорно, избягвайте прахосването.

–

Материалите и инструментите трябва да се съхраняват по такъв начин, че да не са пречка за работата.

–

Работното място трябва да се оставя в добро и безопасно състояние в края на деня.

–

Спазвайте приложимото работно време и времето за почивка на строителната площадка.

–

Ако не се спазват правилата и/или указанията, ще ви бъде отказан достъп до строителната площадка

3
–

ПОЛИТИКА ЗА ПАРКИРАНЕ
Паркирайте превозното си средство в обозначената зона за паркиране на автомобили. Когато паркирате, се уверете, че вземате предвид другите участници в
движението.

–
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Ако вече е паркирано превозно средство, трябва да паркирате до него, а не някъде другаде на обекта.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

–

Задължително е да носите специални защитни обувки на строителната площадка.

–

Задължително е да носите защитна каска на строителната площадка.

–

Защитните очила са задължителни при работа, включваща риск от увреждане на очите.

–

Средствата за защита на слуха са задължителни при работа, при която има риск от увреждане на слуха.

–

Средствата за защита на дихателните органи са задължителни при работа, включваща замърсяване на околната среда от промишлен прах.

–

Огнезащитното облекло е задължително при работа, включваща опасност от пожар, а по време на изпълнение на работата трябва да има също и пожарогасител.

–

При работа с опасни вещества трябва да се носят личните предпазни средства (ЛПС), определени върху етикета.

–

При работа на височини (контролна линия над 2,5 метра) трябва да се носи предпазна сбруя, където не са осигурени средства за колективна защита от падане.

–

Всички лични предпазни средства (ЛПС) трябва да са проверени и в добро състояние. Служителите също така трябва да бъдат инструктирани как да ги носят.
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АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА РИСКА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА (LMRA)

LMRA е лесен инструмент, който позволява на служителя да извърши финална проверка на въпросите по обезпечаване на сигурността в началото на работата. Целта на
LMRA е да идентифицира опасностите на работното място и да елиминира рисковете.
Предприемете следните 3 стъпки:
1.

Оценете риска: не започвайте направо работа, а проверете дали съществуват някакви рискове.

2.

Вземете мерки: Помислете какво е необходимо да направите, за да елиминирате рисковете, и го направете – по възможност след консултация с главния изпълнител.

3.

Започнете работа: щом всичко е безопасно, може да започнете работа.

Запомнете следното правило: Не започвам работа, докато не съм сигурен, че е безопасно. Първо мисли, след това действай.
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СПЕШНИ СЛУЧАИ

–

Предупредете главния изпълнител при настъпване на спешен случай (като например злополука, пожар или заболяване).

–

На таблото за известия има алармена карта със съответните телефонни номера.

–

Пожарогасител и комплект за първа помощ (ако има такъв) са на разположение в постройката на супервайзъра и в приемната постройка.

–

Не предприемайте излишни рискове и следвайте инструкциите на служителите от органите за реакция при спешни случаи.
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