Regulament de şantier CCL-HS-P-16 SHEQ

Sănătate și securitate
Informaţiile care urmează intenţionează să contribuie la evitarea accidentelor şi a îmbolnăvirii DVS.
pe acest şantier. Vă rugăm să respectați în totalitate politicile și procedurile.
1. Politica EIP:
- Casca, încălțămintea de siguranță, jacheta/vesta reflectorizantă, mănușile de siguranță și
ochelarii de protecție TREBUIE să fie purtate în permanență pe șantier. Alte articole de EIP pot fi
necesare pentru sarcina în cauză, iar acest lucru va fi evidențiat în evaluarea riscurilor.
- Benzile de prindere sub bărbie trebuie să fie atașate întotdeauna de casca de protecție și
purtate în condiții de vânt, sau acolo unde există un risc probabil de desprindere a căștii
personale.
2. Politica ochelarilor:
- Șnururile pentru ceafă trebuie să fie atașate întotdeauna de ochelarii de protecție – scopul
acestei cerințe este prevenirea desprinderii ochelarilor de protecție personali în condiții de vânt
sau în timpul lucrului.
3. Accidente/Răniri: Toate accidentele/rănirile, indiferent cât de minore ar fi, trebuie anunțate
neîntârziat.
4. Primul ajutor: Echipamentul de prim-ajutor este disponibil la biroul de pe șantier.
5. Echipamentul de ridicare: Toate echipamentele de ridicare trebuie să fie însoțite de un certificat de
verificare conform prevederilor legale.
6. Percheziționările vehiculelor: Firma își rezervă dreptul de a percheziționa autovehiculele,
camioanele, trailerele & gențile etc. care intră/ies sau sunt aduse pe șantier.
7. Parcarea pe șantier: Toate vehiculele de pe șantier trebuie să parcheze în parcarea auto specificată.
8. Curățenia: Trebuie implementată politica “curăță pe parcurs”. Nu este acceptabilă lăsarea sarcinilor
de curățenie pentru finalul zilei/schimbului.
9. Procedura de excavare:
- Înainte de a săpa, localizați utilitățile. Trebuie să existe Descrierea metodologică / Evaluarea
riscurilor. Autorizația de excavare trebuie obținută înaintea începerii. Trebuie evidențiate
proptirea/deformarea, susținerea. AF3 finalizat.
10. Schelele: Trebuie construite doar de către persoane instruite, autorizate și trebuie inspectate
înaintea utilizării.
11. Politica lucrului la înălțime:
- Toate lucrările la înălțime trebuie realizate în siguranță, evaluările riscurilor trebuie efectuate.
Schelele trebuie placate cu panouri în întregime; trebuie montate borduri inferioare și balustrade.
Sistemul de etichetare a schelelor trebuie verificat la modificare și săptămânal, formularul GA3,
sistemul de schelete / suporturi de siguranță trebuie asamblate conform instrucțiunilor
producătorului.
- Hamuri pentru lucrul la înălțime, dacă nu pot fi realizate alte aranjamente de siguranță.
12. Uzina mobilă & echipamentele: Doar personalul desemnat, experimentat și/sau instruit (trebuie să
dispună de card FAS CSCS) poate să opereze orice fel de echipamente pe acest șantier, inclusiv
autobasculante, excavatoare, stivuitoare, buldozere. Toată uzina trebuie să aibă aplicate
autocolantele uzinei Collen.
13. Fumatul pe șantier: Este permis doar în locurile special amenajate.
14. Trebuie respectate semnele de siguranță obligatorii & de avertizare.
15. Curentul electric: Pe șantier este admis doar curent de 110 V (fără unelte electrice de 220v)
16. Utilizarea scărilor pe șantier: Permisiunea de utilizarea a scărilor pe șantier trebuie obținută din
partea Responsabilului cu siguranța pe șantierul Collen - permisiune acordată doar pentru lucrări de
scurtă durată, unde nu este practică utilizarea turnurilor de schele mobile/platformelor ridicătoare
mobile de persoane.
17. Accesul/Ieșirea: Toate persoanele care intră pe șantier trebuie să facă acest lucru în siguranță, prin
punctul de acces special desemnat – limita de viteză de pe șantier (15 kph) trebuie respectată în
permanență.
18. Utilitățile sociale se află pe terenul șantierului și trebuie întreținute în permanență.
19. Punctul de adunare pentru cazuri de urgență marcat prin [semnul]
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Mediu
General
Collen dispune de acreditare conform standardului ISO 14001:2008; noi utilizăm un sistem de management
al mediului bazat pe planificare, executare, verificare și acționare.
Toți muncitorii trebuie
- să respecte cerințele tuturor documentelor de mediu relevante
- să își folosească toată atenția, îndemânarea și prevederea pentru a minimiza impactul asupra
mediului
- să acționeze cu bună-credință la desfășurarea activității
- să se exprime atunci când consideră că lipsește un document de mediu sau nu poate fi
respectat, când ceva pare că nu este în regulă, când nu sunt siguri ce trebuie să facă sau cum
ceva ar putea fi îmbunătățit
- să discute riscurile și pericolele de mediu la pregătirea unui Plan de acțiune sigură.
- să raporteze imediat incidentele de mediu superiorului.
Superiorul și managerul trebuie
- să înțeleagă riscurile de mediu și prevederile legale relevante domeniului său de răspundere.
- să verifice care sunt procedurile și instrucțiunile specifice pentru muncitorii săi pentru a
administra eficient riscurile de mediu
- să pună la dispoziția muncitorilor săi documentele de mediu
- să verifice că muncitorii săi dispun de supravegherea, instructajul și resursele adecvate pentru a
respecta procedurile și instrucțiunile
- să aibă pregătite planuri pentru situații neprevăzute pentru urgențele de mediu
- să investigheze toate problemele de mediu relevante
- să împărtășească informațiile altor departamente ale firmei
- să evalueze performanțele operaționale ale muncitorilor săi și să le discute cu managerul său
Drumuri
-

Utilizați doar rutele desemnate spre şantier și de la șantier și cele de transport de pe șantier.
Respectați viteza limită de pe șantier de 15 kph.
Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu planul de control al apelor pluviale și al sedimentelor
pentru șantierul dvs.

Depozitare
- CCL-E-PR-007 Depozitarea, utilizarea și dispensarea chimicalelor
Aer
Apă

Opriți mașinile când nu sunt utilizate.
Solul trebuie umezit în condiții uscate, pentru ca materialele aduse de vânt să nu părăsească
șantierul.

Nu se vor face niciun fel de descărcări în apele de suprafață sau conductele de evacuare, decât
cu autorizare din partea echipei de management a șantierului de construcții Collen.
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-

-

Dimineața, înainte de utilizare, verificați toate pompele/compresoarele/generatoarele, pentru a
nu avea scurgeri de combustibil sau ulei. În cazul în care identificați orice fel de probleme,
anunțați-vă imediat superiorul.
CCL-E-PR-004 Procedura de spălare a betonului trebuie respectată.

Combustibil & ulei
- CCL-E-PR-002 Procedura de deversare în mediul înconjurător
- CCL-E-PR-003 Procedura setului de urgență pentru deversări în mediul înconjurător
- CCL-E-PR-006 Procedura de spălare a motorinei
- CCL-E-PR-007 Depozitarea, utilizarea și dispensarea chimicalelor
Deșeuri
-

Asigurați-vă că v-aţi familiarizat cu planul de gestionare a deșeurilor şi îl cunoaşteţi.
Toate deșeurile vor fi depozitate în bene basculante sau alte containere adecvate.
Deșeurile trebuie separate în bene diferite, în funcție de tipul deșeurilor.
Este interzisă arderea materialelor de construcție pe șantier.
Este interzisă aruncarea deșeurilor pe șantier - utilizați containerele și benele basculante puse la
dispoziție.
Fiecare persoană răspunde de păstrarea curățeniei în zona de lucru proprie.
Deșeurile se vor reduce, recicla și reutiliza pe cât posibil.
CCL-E-PR-007 Depozitarea, utilizarea și dispensarea chimicalelor

Deșeurile periculoase
- CCL-E-PR-008 Procedura de îndepărtarea a azbestului
Natura sălbatică
- Nu distrugeți pomi, boschete sau plante de pe șantier fără permisiunea șefului de șantier.
- Dacă vă aflați pe un șantier protejat sau aflat în patrimoniu, asigurați-vă că vă cunoașteți toate
responsabilitățile de pe șantier.
Comunitatea locală.
- Dacă sunteți abordați de membri ai publicului cu o plângere sau o întrebare de mediu, fiți
politicoși și direcționați-i către superiorul dvs.
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