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Siguranță
Un constructor conștient contribuie la garantarea siguranței pe șantier
și se concentrează asupra zonei din jurul șantierului. Dintr-o analiză a
părților interesate reiese clar care sunt părțile implicate. Angajații de
pe șantier sunt conștienți de propria lor siguranță, de siguranța
celorlalți pe șantier și de riscurile la adresa siguranței din imediata
apropiere, iar comportamentul lor reflectă această conștientizare.

Măsuri
Suplimentar față de norme

Conform normelor
• Garantarea siguranței pentru zona înconjurătoare este abordată în mod
•
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•
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•
•

• Zona este inspectată periodic, în consultare cu părțile interesate.

planificat.
Se iau măsuri de siguranță adecvate pe șantier și în jurul acestuia.
Pe șantierul de construcții există un sistem de control al accesului care
funcționează corespunzător.
Lucrările de construcție și traficul de pe șantier reprezintă un risc
acceptabil, descris, de exemplu, într-un plan BLVC (accesibilitate, facilități,
siguranță și comunicare) sau într-un plan de siguranță a lucrărilor de
construcții.
Pe șantierul de construcții sunt disponibile pentru vizitatori EIP-urile
prescrise și aprobate, iar vizitatorii sunt însoțiți.
Este disponibil un DEA pe șantier sau într-o locație alternativă.
Organizarea șantierului menține un sentiment de siguranță în zona
înconjurătoare.

Conform normelor

Conștientizare și comunicare
Suplimentar față de norme

• Este clar cum este îndeplinit rolul de regie.
• Este clar unde trebuie să se prezinte vizitatorii, iar aceștia pot ajunge în
siguranță la locația respectivă.
• Lucrătorii, vizitatorii, subcontractanții, furnizorii și contractanții auxiliari
primesc în prealabil o descriere a traseului, instrucțiuni de parcare și
instrucțiuni generale de siguranță.
• Nu s-au constatat situații riscante pe șantier sau în jurul acestuia.
• Pe șantier există un plan de urgență sau un plan în caz de calamități.
• Personalul învață din greșeli și îmbunătățește continuu siguranța pe șantier
și în jurul acestuia.
• Pentru lucrările riscante se întocmesc analize ale riscurilor activității (TRA),
înainte de efectuarea lucrărilor respective.

• Șantierul influențează comportamentul (rutier) dorit prin alte
măsuri decât semnalizarea standard.
• Lucrătorii de pe șantier contribuie în mod proactiv la garantarea
siguranței zonei.
• Erorile, incidentele și experiențele sunt raportate și împărtășite cu
cei din zonă, clientul și cu organizațiile relevante din sector.
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