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Profesioniști
Un constructor conștient acordă atenție dezvoltării, siguranței,
sănătății și stării de bine a lucrătorilor de pe șantier și ține cont de
diferitele grupuri-țintă în toate comunicările, atât pe șantier, cât și în
zona înconjurătoare. Muncitorii de pe șantier contribuie la imaginea
sectorului construcțiilor. Aceștia reprezintă cartea de vizită a
șantierului și a sectorului construcțiilor și sunt un model pentru
viitoarele fluxuri de lucrători calificați.

Conform normelor

Măsuri
Suplimentar față de norme

• S-au elaborat reguli de conduită pentru șantier.
• Pe șantier, lucrătorilor li se atrage atenția imediat dacă nu respectă
acordurile sau dacă se constată acțiuni riscante și/sau
comportamente nedorite.
• Lucrătorii de pe șantier sunt îmbrăcați corespunzător.

Conform normelor

• Compania de construcții are o politică activă de încurajare și
încadrare a stagiarilor/ucenicilor.
• Din punctul de vedere al responsabilității sociale a întreprinderilor,
șantierul oferă posibilitatea de a încadra în muncă un lucrător în
cadrul reglementărilor sociale.

Conștientizare și comunicare
Suplimentar față de norme

• Siguranța, sănătatea și starea de bine a lucrătorilor de pe șantier
sunt abordate în instructajul introductiv, în instrucțiunile (de lucru)
și în cadrul unei ședințe de siguranță.
• Lucrătorii de pe șantier sunt conștienți de riscuri și de măsurile de
securitate și sănătate.
• Compania de construcții acordă o atenție vizibilă siguranței,
sănătății, stării de bine și angajabilității durabile a lucrătorilor.
• Lucrătorii de pe șantier sunt conștienți de participarea la programul
„Constructori conștienți” și se obligă să respecte codul de conduită.
• Lucrătorii de pe șantier își atrag reciproc atenția cu privire la
comportament și la riscurile inacceptabile.

• Compania de construcții și șantier contribuie la încurajarea tinerilor
de a urma studii tehnice.
• Instrucțiunile și informațiile sunt disponibile – dacă este cazul – în
mai multe limbi pentru lucrătorii de pe șantier.
• Șantierul ține cont de grupurile-țintă specifice și de eventualele
diferențe culturale
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