KARTA NORMY

wersja 4.1

Fachowcy

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o
rozwój, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie
pracowników budowy a przy wszelkich działaniach
komunikacyjnych uwzględnia różne grupy docelowe,
zarówno na placu budowy, jak i w jego otoczeniu.
Pracownicy przyczyniają się do tego, jaki jest wizerunek
budowy, na której pracują. Pracownicy budowlani mają być
wizytówką placu budowy i całej branży, a także wzorem do
naśladowania dla przyszłych fachowców w tej dziedzinie.

Środki
Zgodnie z normą
O
O

O

Powyżej normy

Opracowano zasady zachowania na placu budowy.
Jeżeli pracownicy na placu budowy nie wywiązują się
z ustaleń bądź też zachowują się w niebezpieczny i/
lub niedopuszczalny sposób, natychmiast zwraca się im
uwagę.
Pracownicy budowy muszą być odpowiednio ubrani.

O

O

Firma budowlana prowadzi aktywną politykę w zakresie
przyuczania i zatrudniania stażystów/praktykantów.
W ramach działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu istnieje możliwość zatrudnienia na budowie osób będących w utrudnionej sytuacji na rynku
pracy (program SROI).

Budowanie świadomości i komunikacja
Zgodnie z normą
O

O

O

O

O

Przy rozpoczęciu pracy na budowie, podczas instruktażu
(dotyczącego zadania) i szkolenia BHP omawiane
są zasady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
samopoczucia pracowników budowy.
Pracownicy budowy są dobrze poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz o środkach
prewencyjnych.
Firma budowlana w sposób widoczny dba o bezpieczeństwo, zdrowie, samopoczucie i trwałe zatrudnienie
pracowników.
Pracownicy budowy wiedzą, że biorą udział w programie
Świadomi Budowlańcy (Bewuste Bouwers) i zobowiązują
się do przestrzegania kodeksu postępowania.
Pracownicy budowy zwracają sobie nawzajem uwagę na
niebezpieczne zachowanie i niedopuszczalne zagrożenia.

Powyżej normy
O

O

O

Firma budowlana i personel budowy zachęca młodych
ludzi do wyboru ścieżki nauki na kierunkach technicznych.
Instrukcje i informacje są dostępne dla pracowników
placu budowy w różnych językach, jeśli pracują tam
osoby z różnych krajów.
Zarząd placu budowy bierze pod uwagę specyficzne
grupy docelowe i ewentualne różnice kulturowe.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

