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Zona 
înconjurătoare 

Un constructor conștient încearcă să limiteze pe cât posibil deranjul și 
în zonă și să lucreze cât mai discret. Lucrătorii de pe șantierul de 
construcții sunt conștienți de impactul acțiunilor lor asupra oamenilor, 
a florei și a faunei din zonă. Aceștia comunică în mod proactiv înaintea 
și în timpul lucrărilor de construcție și tratează cu atenție întrebările, 
plângerile și sfaturile primite din partea comunității locale. 

Măsuri 

Conform normelor 
 Suplimentar față de norme 

• Se limitează deranjul cauzat de construcții în zona înconjurătoare. 
• Se limitează zgomotul deranjant produs de activitățile care nu 

sunt legate de construcții. 
• S-a efectuat o analiză a zonei. 
• Flora și fauna sunt protejate. 
• Pe șantier și în jurul acestuia se acordă atenție persoanelor 

vulnerabile. 
• Se respectă intimitatea zonei înconjurătoare. 
• Este clar care companie este responsabilă și care este punctul de 

contact. 

 • Se iau măsuri suplimentare pentru a limita deranjul provocat de 
construcții în zona înconjurătoare. 

• Se monitorizează și se măsoară efectele deranjului cauzat de 
construcții. 

• Se aprofundează analiza zonei, vizând probleme specifice și oferind 
soluții adaptate. 

• Locurile de parcare pentru lucrătorii și vizitatorii șantierului nu 
constituie un obstacol pentru locuitorii din vecinătatea imediată. 

• Șantierul de construcții utilizează servicii locale. 

Conștientizare și comunicare 

Conform normelor 
 Suplimentar față de norme 

• Șantierul de construcții și muncitorii de pe șantier se evidențiază 
ca fiind constructori conștienți. 

• Oamenii din zonă sunt informați înaintea și în timpul lucrărilor cu 
privire la proiect: ora, durata, locul și tipul de perturbare. 

• Este ușor să se ia legătura cu șantierul. 
• Bannerul Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers este afișat în mod 

vizibil, astfel încât să se poată face cu ușurință raportări. 
• Rapoartele sunt tratate cu atenție. 
• Rapoartele sunt aduse la cunoștințe lucrătorilor de pe șantier. 

 • Informațiile despre proiect sunt disponibile pentru locuitorii din 
zonă și pentru trecători. 

• Compania de construcții sau șantierul este disponibil(ă) non-stop 
pentru raportarea cazurilor de urgență. 

• Există proceduri transparente pentru ca oamenii din zonă să știe ce 
reclamații și complimente primește șantierul. 

• Locuitorii din zonă sunt informați cu privire la măsurile de limitare 
a deranjamentelor cauzate de construcții. 

• Responsabilii șantierului comunică suplimentar cu vecinii despre 
evoluția lucrărilor (de construcție) și despre eventualele incidente. 

 
  


