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Εισαγωγή
Καλώς ήρθατε στη JGA Concreting Pty Ltd.
Η εταιρεία μας θέλει να διατηρεί έναν υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας για όλους, να παράγει ποιοτική εργασία
για να ικανοποιεί τους πελάτες μας και να το κάνει αυτό με τρόπο που να φροντίζει και να προστατεύει το
περιβάλλον.
Προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς με:
•
•
•
•

Επαγγελματισμό και καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε
Συνεργασία με τους πελάτες μας και κύριους εργολάβους
Διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας που ενθαρρύνει και αναπτύσσει την ομαδική εργασία, την
προσωπική ανάπτυξη και την επιτυχία
Διασφάλιση ότι η δουλειά μας γίνεται με ασφάλεια μειώνοντας τον κίνδυνο των εργαζομένων, του
εξοπλισμού και του κοινού

Είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι εργαζόμενοι και υπεργολάβοι να αποδεχτούν τις ευθύνες τους και να
βοηθήσουν στην εντόπιση και εξάλειψη των κινδύνων στο χώρο εργασίας.
Η δέσμευσή σας στην τήρηση της πολιτικής, τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας είναι
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μας αλλά και για την δική σας αυτοπεποίθηση , υγεία, ασφάλεια και
ευημερία στην εργασία.
Αυτό το εγχειρίδιο και οι οδηγίες μας για την ασφάλεια στην εργασίας είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα πρότυπα
από τη διοίκηση και κάθε εργαζόμενο της JGA Concreting, επισκέπτη, υπεργολάβο και επόπτη. Διαβάστε το
προσεκτικά και φυλάξτε το για αναφορά.
Οποιαδήποτε ερωτήματα έχετε πρέπει να απευθύνονται σε εμένα προσωπικά ή μέσω του προϊσταμένου σας.
Εύχομαι ασφαλής εργασία και μία αμοιβαία εποικοδομητική σταδιοδρομία με την JGA Concreting.

Γιώργος Αλεξόπουλος
Διευθύνον Σύμβουλος
ΣΗΜ. Σε αναγνώριση και αποδοχή του παρόντος εγγράφου πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η λίστα ελέγχου
εισαγωγικής εκπαίδευσης JGA: Έγγραφο IMS-3001-01.
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Σύστημα Διαχείρισης
Ο στόχος της JGA Concreting είναι να παρέχει υπηρεσίες με τρόπο που συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα,
τις οδηγίες και τους κανονισμούς του NT WorkSafe (Αρχή Ασφάλειας στην Εργασίας της Βόρειας Επικράτειας)
Περαιτέρω στόχοι είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι:
•

Εκπαιδευμένοι και ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

•

Καθαρά ενημερωμένοι για τις ευθύνες τους όσον αφορά την εργασία, την υγεία και την ασφάλεια, τις
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και την ποιότητα κατασκευής.

•

Εφοδιασμένοι με επαρκείς εξοπλισμό

•

Εκπαιδευμένοι για τη διατήρηση των απαιτούμενων προτύπων ασφάλειας και δεξιοτήτων

Το σύστημα διαχείρισης της JGA Concreting αναθεωρείται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις
ανάγκες μας, προσδιορίζει τομείς βελτίωσης και παρέχει την ευκαιρία εισηγήσεων και παρατηρήσεων από τους
υπαλλήλους και υπεργολάβους.
Η Δουλειά σας
Όλα τα μέλη της ομάδας είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της εργασίας με τρόπο αποδεκτό από τον πελάτη και
τη διοίκηση της εταιρείας.
1.

Γνωρίστε τι πρέπει να γίνει και τα απαιτούμενα πρότυπα.

2.

Κάνετε τη δουλειά καλά, ώστε να γίνει μόνο μία φορά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα της εργασίας ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα πρότυπα.

4.

Να εκτελείτε πάντοτε τις εργασίες με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Περιβαλλοντική Διαχείριση:
Στόχος
Η JGA Concreting έχει θέσει σε εφαρμογή πρακτικές και διαδικασίες για ελαχιστοποίηση τυχόν
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως αποτέλεσμα των λειτουργιών της. Είναι ευθύνη της Διοίκησης της JGA
Concreting, των εργαζομένων και των υπεργολάβων να συμμορφώνονται με όλες τις διαδικασίες και τις οδηγίες
για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου αυτού.
Ευθύνες
Διοίκηση: Προετοιμασία για την εργασία έτσι ώστε να εξαλείφονται πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όταν
αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να θεσπιστούν σχέδια για τη διαχείριση και ελαχιστοποίηση του επίπεδου του
κινδύνου.
Είναι ευθύνη της Διοίκησης να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί τους εργαζομένους και τους υπεργολάβους για την
απαιτούμενη διαδικασία και για την διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα είναι μέρος της
εισαγωγικής εκπαίδευσης και θα επιβάλλεται.
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Εργαζόμενοι και Υπεργολάβοι: Οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις
διαδικασίες και οδηγίες που απαιτείται από τη Διοίκηση της JGA Concreting για Περιβαλλοντική ασφάλεια. Σε
καμία περίπτωση δεν θα αλλάξει διαδικασία ή εντολή από οποιονδήποτε εκτός από τη Διοίκηση της JGA
Concreting.
Σε περίπτωση διαρροής, να εφαρμόζεται άμεσα η διαδικασία περιβαλλοντικής δράσης
Όλες οι διαδικασίες περιβαλλοντικής δράσης πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης.
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:
Η JGA Concreting προσφέρει έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας για όλο το προσωπικό, τους
υπεργολάβους και άλλους με:
➢ Πρωτοπορία στον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων για Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
➢ Αναγνώριση και έλεγχο των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια.
➢ Επικοινωνία με τους εργαζομένους σχετικά με θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την
ασφάλειά τους.
➢ Συμπερίληψη αρχών διαχείρισης κινδύνου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σε όλες τις
λειτουργίες της.
➢ Διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιεινού χώρου εργασίας με την ενθάρρυνση της συνεργασίας, της
πρωτοβουλίας και της ευθύνης.
➢ Συνεχής επανεξέταση και βελτίωση των πτυχών υγείας και ασφάλειας του συστήματος διαχείρισης για
την εξάλειψη τραυματισμών και ασθενειών στον χώρο εργασίας.
Η JGA Concreting δεσμεύεται για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, των απαιτήσεων για Υγεία στην
Εργασία της Βόρειας Επικράτειας και την συνεχιζόμενη βελτίωση σε όλες τις πτυχές των εργασιών της
εταιρείας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένας χώρος εργασίας χωρίς κινδύνους.
Σε αναγνώριση των καθηκόντων της εταιρείας, η JGA Concreting έχει αναπτύξει διαδικασίες για:
➢ την εμπλοκή των εργαζομένων σε στρατηγικές διαβουλεύσεις και επικοινωνία για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία
➢ αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, έλεγχος των
κινδύνων αυτών και υπολειμματική αξιολόγηση κινδύνων.
➢ ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Η εταιρεία αναμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα:
➢ υποβάλουν δήλωση μεθόδου εργασίας για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.
➢ υποβάλουν αξιολόγηση κινδύνων για όλα τα κύρια μηχανήματα
➢ συνεργαστούν με τη διοίκηση της JGA Concreting για την ανάπτυξη ασφαλείς διαδικασιών εργασίας.
➢ παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα και άδειες για την εργασία που
τους έχει ανατεθεί.
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➢ συμμορφώνονται με την διαδικασία αναφοράς και καταγραφής περιστατικών και συμμετέχουν σε
οποιαδήποτε έρευνα ατυχημάτων και συμβάντων.
➢ ενημερώνουν τον υπεύθυνο εργοταξίου για τυχών κινδύνους που σχετίζονται με τα καθήκοντα τους, τα
μηχανήματα ή τα υλικά και τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και παρακολούθηση ώστε να ολοκληρωθεί η
εργασία με ασφάλεια και με τον ελάχιστο κίνδυνο.
Περίληψη
Η πολιτική αυτή θα επανεξετάζεται ετησίως σε συνεννόηση με τους κύριους εργολάβους και τους υπαλλήλους
και θα αναθεωρείται όπως απαιτείται με νέες νομοθεσίες ή κατευθυντήριες γραμμές, βελτιώσεις και αλλαγές.
Αναφορά Περιστατικού
Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν όλα τα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν
ατυχημάτων.
Σε περίπτωση περιστατικού:
•

Δώστε πρώτες βοήθειες εάν απαιτείται.

•

Προσδιορίστε και απομονώστε τον κίνδυνο

•

Αναφέρετε το περιστατικό το συντομότερο δυνατόν

•

Όταν απαιτείται ιατρική περίθαλψη, ο επόπτης ή κάποιος άλλος υποψήφιος πρέπει να συνοδεύει τον
τραυματισμένο άτομο στον θεράποντα ιατρό, εάν είναι δυνατό.

•

Ο επόπτης και ο τραυματίας πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αναφορά περιστατικού
το συντομότερο δυνατόν.

Διαδικασίες ασφαλείς εργασίας
Κατά τη διάρκεια των εργασιών μας υπάρχουν πολλές εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή
ζημιά στον εξοπλισμό και την ιδιοκτησία της εταιρείας. Η JGA Concreting θα διεξάγει αξιολογήσεις κινδύνου για
όλες τις εργασίες και θα εκδώσει έντυπα ασφαλών μεθόδων εργασίας για καλύτερη ασφάλεια.
Όλοι οι εργαζόμενοι και το διευθυντικό προσωπικό πρέπει να εξοικειωθούν με αυτές τις διαδικασίες ασφαλείς
εργασίας, να τις κατανοήσουν πλήρως και να συμμορφωθούν με αυτές τις πρακτικές.
Έκθεση στον ήλιο
Όταν εργάζεστε έξω, είναι απαραίτητο να μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης στον ήλιο και αφυδάτωσης:
•

Φορέστε τα απαραίτητα ρούχα - μακριά μανίκια, καπέλα, γυαλιά ηλίου και αντιηλιακό UV 30+

•

Εφαρμόστε αντιηλιακό UV 30+ τουλάχιστον 15 λεπτά πριν βγείτε έξω.

•

Να έχετε μαζί σας νερό και να πίνετε τακτικά
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Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Οι υπεργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών
τους. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν τον αναγκαίο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται.
Όλοι οι εργαζόμενοι και υπεργολάβοι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας
(βλέπε οδηγίες και κανόνες ασφαλείας). Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον επόπτη του έργου ή
τη διεύθυνση.
Εκτίμηση και αναγνώριση κινδύνων
Οι αρχές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων (βλέπε Αυστραλιανό Πρότυπο AS4360) χρησιμοποιούνται για
τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κινδύνων. Να εφαρμόζεται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, να διατηρείται και να
παρακολουθείται την αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων.
Οι αξιολογήσεις κινδύνου πρέπει να γίνονται για κάθε έργο / εργασία, ώστε να εντοπίζονται όλοι οι πιθανοί
κίνδυνοι και τα μέτρα ελέγχου.
Όλοι οι υπεργολάβοι και οι υπάλληλοι πρέπει να διεξάγουν τη δουλειά τους κατά τρόπο που να μην θέτει
άλλους σε κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας, δηλαδή:
•

να διατηρούν τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τα συστήματα εργασίας όσο το δυνατόν
ασφαλέστερα και χωρίς κινδύνους για την υγεία.

•

να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία σε σχέση με τη χρήση, το χειρισμό, την αποθήκευση και
τη μεταφορά μηχανημάτων και ουσιών.

•

να παρέχουν πληροφορίες, οδηγίες, κατάρτιση και εποπτεία ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να
εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους για την υγεία.

•

να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τους
σχετικούς κώδικες πρακτικής και τις ασφαλείς διαδικασίες εργασίας,

•

να είναι διαθέσιμα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) για τα χημικά προϊόντα και τα
επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο εργοτάξιο.

•

να χρησιμοποιούν ατομικό προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό κατάλληλο για τους
προσδιορισμένους κινδύνους.
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Ενότητα 1: Οδηγίες και κανόνες ασφαλείας
1.1

Δηλώσεις μεθόδου εργασίας

Οποιοσδήποτε υπεργολάβος πρόκειται να πραγματοποιήσει μια κατασκευαστική δραστηριότητα υψηλού
κινδύνου στο εργοτάξιο, πρέπει να παράσχει στον κύριο εργολάβο μια δήλωση για την ασφάλεια εργασίας /
μεθόδου εργασίας πριν από την έναρξη της εργασία.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
o

όταν ένα άτομα εισέρχεται σε τάφρο βάθους μεγαλύτερο από 1,5 μέτρα.

o

χρησιμοποιεί εκρηκτικά (δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία χειρός που ενεργοποιούνται με πυρίτιδα).

o

εργάζεται σε περιορισμένο χώρο.

o

χρησιμοποιεί επικίνδυνες ουσίες

o

υπάρχει πιθανότητα πτώσης από ύψος άνω των 2,0 μέτρων

o

όταν μια δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η δήλωση ασφαλούς εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει:
o

Περιγραφή της κατασκευαστικής δραστηριότητα υψηλού κινδύνου.

o

Ειδικά μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται για την ασφαλή εκτέλεση της δραστηριότητας.

o

Πώς θα παρακολουθείται και θα επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου.

o

Ποιος θα παρακολουθείται η συμμόρφωση με την εγκεκριμένη δήλωση μεθόδου εργασίας και θα
αναφέρεται τυχόν μη συμμόρφωση στον κύριο Εργολάβο.

Ο Εργολάβος και όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να υπογράψουν και να δώσουν ημερομηνία σε κάθε δήλωση
εργασίας. Όλες οι δηλώσεις για τις μεθόδους εργασίας που συλλέγονται θα καταγράφονται από την JGA και θα
τοποθετούνται στο μητρώο σχεδίων ασφάλειας εργοταξίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας αξιολόγησης κινδύνου ή την αξιολόγηση της
ασφάλειας της εργασίας, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση της JGA.
1.2

Ηλεκτρολογικά

Οι υπεργολάβοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που βρίσκεται στην κατοχή τους ή
θα χρησιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους πληρεί τις προδιαγραφές AS3012 Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εργοτάξια Κατασκευής και Κατεδάφισης (η αρίθμηση των πιο κάτω σημείων αναφέρεται στο AS3012).
Αυτό σημαίνει ότι όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να φέρει τρέχουσα ετικέτα ελέγχου προς απόδειξη ότι
έχει συντηρηθεί και λειτουργεί με ασφάλεια.
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Οι υπεργολάβοι της JGA πρέπει να βεβαιωθούν ότι:
•

Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια επέκτασης και ρευματολήπτες είναι τουλάχιστον 10 αμπέρ. Το μέγιστο
μήκος των καλωδίων επέκτασης είναι 25m για καλώδιο 1mm², 35m για 1.5mm² και 60m για καλώδιο
2.5mm2 (s2.6.7).

•

Τα ηλεκτρικά καλώδια επέκτασης περνιούνται από την βάσης οποιουδήποτε πίνακα διανομής και
στερεώνονται στη ράβδο σύνδεσης πριν συνδεθούν (s2.3.2).

•

Τα ηλεκτρικά καλώδια επέκτασης προστατεύονται από ζημιές οχημάτων, μηχανημάτων, θερμότητα ή
υγρών κλπ. (S2.6.9).

•

Καλώδια επέκτασης και φορητός ηλεκτρικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων γεννητριών)
ελέγχονται από αρμόδιο άτομο κάθε 3 μήνες και η ετικέτα ελέγχου τοποθετείται σε απόσταση 300mm
από το ρευματολήπτη (s3).

•

Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός συνδέονται μέσω εγκεκριμένης συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος
(RCD). Το RCD μπορεί να παρέχεται στον πίνακα διανομής ή με τη χρήση φορητής συσκευής
υπολειμματικού ρεύματος (Clipsal 485P4CB30 ή 485P2CB30 ή ισοδύναμο) (s2.3.6). Τα φορητά RCD
πρέπει να ενεργοποιούνται κάθε μέρα πριν από τη χρήση τους και να ελέγχονται κάθε 3 μήνες από
αρμόδιο άτομο (s3). Τα RCD σε πίνακες πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο.

•

Εάν ένα καλώδιο επέκτασης ή ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αποσύρεται και να
μην χρησιμοποιείται μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (Νόμος για την Ασφάλεια
από Ηλεκτροπληξία s30 & Κανονισμός Ασφάλειας Μέρος 2).

•

Τα καλώδια επέκτασης δεν πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους και δεν πρέπει αναμιγνύονται καλώδια
διαφορετικού μεγέθους (s2.6).

•

Εάν εργάζεστε κοντά σε μέρη υπό τάση - οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας είναι:
o
o
o

1.3

1 μ. από την παροχή κατοικίας από πόλο δρόμου μέχρι την σύνδεση κτιρίου (240 - 415V)
3 μ. από ηλεκτροφόρα καλώδια δρόμου.
9 μέτρα μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης σε πόλους ή πύργους.

Καθορισμός δραστηριότητας (υψηλού κινδύνου)

Κανείς δεν πρέπει να αναλάβει εργασία καθορισμένου επαγγέλματος ή δραστηριότητας, εκτός αν διαθέτει τα
σχετικά προσόντα και απόδειξη ικανότητας. Οι υπεργολάβοι πρέπει να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στην
JGA και να παρουσιάζουν σχετική δήλωση ασφαλούς εργασίας προτού ξεκινήσουν να εργάζονται.
Οι καθορισμένες δραστηριότητες ορίζονται ως: εργασίες κατεδάφισης, απομάκρυνση αμιάντου, γερανός,
λειτουργία αντλίας σκυροδέματος, χειρισμός φορτίων γερανού, τοποθέτηση σκαλωσιών.
1.4

Επικίνδυνες ουσίες

Οι επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνονται στο NOHSC 10005: Κατάλογος προσδιορισμένων επικίνδυνων ουσιών
Τσιμέντο, Ασβέστης, σκληρυντικά και πρόσθετα σκυροδέματος είναι όλα επικίνδυνες ουσίες.
Εάν χρησιμοποιείτε μια επικίνδυνη ουσία, ο υπεργολάβος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
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•

Προμηθευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (MSDS) για Επικίνδυνη Ουσία - ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος νομικά να παρέχει το MSDS κατόπιν αιτήματος.

•

Εκτελέστε αξιολόγηση κινδύνου για τη χρήση της ουσίας και τηρείστε σχετικό αρχείο.

•

Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους που χρησιμοποιούν την ουσία για την ασφαλή χρήση της.

•

Να τηρείτε μητρώο όλων των επικίνδυνων ουσιών και φύλλων MSDS.
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Ενότητα 2: Εισαγωγική Εκπαίδευση
2.1 Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Εταιρείας
Όλοι οι υπάλληλοι και οι υπεργολάβοι της JGA Concreting πρέπει να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη
εισαγωγική εκπαίδευση της εταιρείας πριν εργαστούν σε οποιοδήποτε εργοτάξιο.
Οποιοσδήποτε υπεργολάβος εργάζεται με την JGA Concreting έχει την ευθύνη εξασφάλισης ότι όλοι οι
υπάλληλοι του είναι ικανοί και κατάλληλα εκπαιδευμένοι.
2.2 Ειδική Εισαγωγική Εκπαίδευση Εργοταξίου (έργα)
Κάθε άτομο που εισέρχεται σε περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής πρέπει να διαβάσει και να
κατανοήσει τους ειδικούς κανόνες εργοταξίου του κυρίως Εργολάβου ή να συνοδεύεται από κάποιον που έχει
ειδική εισαγωγική εκπαίδευση εργοταξίου.
Επισκέπτες, Οδηγοί παράδοσης σκυροδέματος, προμηθευτές και χειριστές μηχανημάτων πρέπει επίσης να
υποβάλλονται σε ειδική εισαγωγική εκπαίδευση εργοταξίου.

Ενότητα 3: Κανόνες Εργοταξίου
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται σαφώς οι κανόνες που ισχύουν για όλους όσους εργάζονται ή επισκέπτονται
Εργοτάξια της JGA Concreting.
3.1 Κοινή Χρήση Μηχανήματων και Εξοπλισμού
Η JGA μπορεί να παρέχει μηχανήματα και εξοπλισμό για κοινή χρήση από τους υπεργολάβους.
Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και
/ ή του προμηθευτή. Οι χειριστές πρέπει να ενημερώνονται για τον τρόπο χρήση τους και κάθε κατεστραμμένο ή
ελαττωματικό μηχάνημα ή εξοπλισμός πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον υπεύθυνο εργοταξίου.
Οι υπεργολάβοι πρέπει να διενεργούν εκτίμηση κινδύνου για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι ασφαλείς για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
ελέγχουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας τους.
3.2

Προστατευτικός εξοπλισμός

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι υπεργολάβοι της JGA πρέπει:
•

Να φοράνε πάντοτε κατάλληλα υποδήματα, όπως μπότες σκληρού καπακιού, ενώ βρίσκονται στο
εργοτάξιο. Σανδάλια δεν είναι ποτέ αποδεκτά.

•

Αδιάβροχες μπότες από καουτσούκ μπορεί να φορεθούν όταν εργάζεστε σε υγρές περιοχές ή κατά το
σχηματισμό ή το φινίρισμα νέου σκυροδέματος.

•

Τα κράνη ασφαλείας (σκληρά καπέλα) πρέπει να φοριούνται πάντοτε όταν οι αντλίες σκυροδέματος
εργάζονται πάνω από το χώρο εργασίας ή όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.
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3.3

Καθαριότητα Χώρου Εργασίας

Οι εργαζόμενοι της JGA και οι υπεργολάβοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι:
•

Οι προσβάσεις προς και γύρω από το εργοτάξιο είναι ασφαλείς και καθαρές.

•

Όλα τα οικοδομικά απόβλητα και ξυλότυποι ασφαλίζονται και καθαρίζονται καθημερινά. Τα υλικά για
μελλοντική χρήση πρέπει αποθηκεύονται με ασφάλεια σε κατάλληλους χώρους.

•

Μπουκάλια, τενεκεδάκια και άλλα σκουπίδια αφαιρούνται από το εργοτάξιο σε δοχεία απορριμμάτων.

3.4

Εγκαταστάσεις Προσωπικού

Όλοι οι υπεργολάβοι και οι εργαζόμενοι πρέπει να:
•

Διατηρούν τις εγκαταστάσεις καθαρές και τακτοποιημένες.

•

Μη χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις προσωπικής πλύσης για τον καθαρισμό εξοπλισμού.

•

Διατηρούν τους χώρους ανάπαυσης καθαρούς και απαλλαγμένους από σκουπίδια και εξοπλισμό.

3.5

Υλικά, εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός

Οι υπεργολάβοι πρέπει να τηρούν μητρώο όλων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο,
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων κινδύνου και ημερήσιων αρχείων συντήρησης . Εάν κάποιο
μηχάνημα ή εξοπλισμός έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αφαιρείτε και να επισημαίνεται "εκτός λειτουργίας" ή κάτι
παρόμοιο.
Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Πλύσιμο εργαλείων και εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται σε ασφαλή περιοχή του εργοταξίου όπου
συλλέγονται μολυσμένα νερά και υπολείμματα. Οποιαδήποτε διαρροή ή μόλυνση πρέπει να καθαρίζεται
αμέσως.
3.6

Εργάτες Εργοταξίου

Όλα τα άτομα πρέπει να:
•

Ακολουθούν όλες τις οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την ποιότητα και το
περιβάλλον.

•

Ακολουθούν τις εγκεκριμένες δηλώσεις μεθόδου εργασίας.

•

Συμμορφώνονται με τους κανόνες του εργοταξίου.

•

Μη καταναλώνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
διαλειμμάτων για κάπνισμα ή μεσημεριανού γεύματος.

•

Μη είναι υπό την επίδραση ναρκωτικών ή οινοπνεύματος ενώ βρίσκονται στο εργοτάξιο.
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3.7

Διαδικασία παράδοσης στο Εργοτάξιο

Οι Οδηγοί παράδοσης θα πρέπει να λαμβάνουν εισαγωγική εκπαίδευση επισκέπτη εργοταξίου και να
συνοδεύονται ή να εποπτεύονται από κάποιον με εισαγωγική εκπαίδευση της JGA Concreting και ειδική
εισαγωγική εκπαίδευση εργοταξίου. Τα εμπορεύματα πρέπει να αποθηκεύονται στους καθορισμένους χώρους.
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Ενότητα 4: Διαχείριση έκτακτης ανάγκης
Η JGA Concreting πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε περιστατικό ή έκτακτη
ανάγκη, προκειμένου να μειωθεί ο τραυματισμός προσώπων και η ζημιά εξοπλισμού και ιδιοκτησίας.
Η διαχείριση περιστατικών βασίζεται σε αυτά τα έξι (6) βήματα:
1. Ελέγξτε για κίνδυνο
2. Ζητήστε βοήθεια
3. Παρέχεται Πρώτες βοήθειες
4. Ασφαλίστε την περιοχή
5. Ειδοποιήστε την NT WorkSafe (Υπηρεσία Ασφαλείας στην Εργασίας της Βορείας Επικράτειας) εάν
απαιτείται
6. Διερευνήστε την αιτία του συμβάντος
4.1

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να μετακινηθούν στο καθορισμένο σημείο
συγκέντρωσης.
Κάθε συμβάν που αφορά υπεργολάβο ή τους υπαλλήλους τους πρέπει να αναφέρεται στον κύριο Εργολάβο.
Όλα τα περιστατικά, οι τραυματισμοί και η θεραπεία πρέπει να καταγράφονται.
4.1.1

Πυρκαγιά

•

Ειδοποιείστε όλο το προσωπικό για τον κίνδυνο και εκκενώστε την άμεση περιοχή.

•

Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ή κουβέρτα πυρκαγιάς για να καταπολεμήσετε τη φωτιά αν
είναι δυνατόν χωρίς αδικαιολόγητο κίνδυνο.

•

Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε την πυρκαγιά, καλέστε 000 (Πυροσβεστική Υπηρεσία), εκκενώστε
το εργοτάξιο και συγκεντρωθείτε στο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης.

4.1.2

Ηλεκτρικές καταιγίδες

•

Με την πρώτη ένδειξη βροντής, ειδοποιείστε τους εργαζόμενους για τον πιθανό κίνδυνο

•

Όταν είναι ορατή η αστραπή, σταματήστε την εργασία και ασφαλίστε όλο το υλικό που
μπορεί να παρασυρθεί

•

Μείνετε σε κλειστό χώρο, σε όχημα ή κάτω από επαρκή στέγαση κατά τη διάρκεια αστραπών.

•

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένων κινητών, κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
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4.1.3
•

Σταματήστε όλες τις εξωτερικές εργασίες

•

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν

•

Ακολουθήστε τις οδηγίες για ηλεκτρικές καταιγίδες

4.1.4

Κυκλώνες – παρακολούθηση κυκλώνα

•

Σταματήστε την εργασία στο εργοτάξιο

•

Ελέγξτε το εργοτάξιο για αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και ασφαλίστε οτιδήποτε
δεν είναι σε άμεση χρήση

•

Προσδιορίστε το απαραίτητο προσωπικό για να ασφαλίσετε εντελώς το εργοτάξιο εάν
χρειαστεί.

4.1.5

Κυκλώνες - προειδοποίηση κυκλώνα

•

Ασφαλίστε, αποθηκεύστε σε ασφαλή χώρο ή απομακρύνετε όλο το υλικό από το εργοτάξιο

•

Χαμηλώστε και ασφαλίστε περιφράξεις, πινακίδες ή φράγματα

•

Πραγματοποιήστε έναν τελικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα ή μη
ασφαλισμένα αντικείμενα στο εργοτάξιο

•

Εκκενώστε το χώρο εργασίας έως ότου δοθεί σήμα ότι είναι ασφαλής

4.1.6

4.2

Προειδοποίηση θυελλωδών ανέμων

Τρομοκρατικές, βομβιστικές απειλές

•

Καταγράψτε λεπτομέρειες οποιασδήποτε τηλεφωνικής συνομιλίας, μηνύματος, πακέτου ή
επιστολής

•

Εκκενώστε το χώρο εργασίας αμέσως και ελέγξτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι παρόν

•

Καλέστε 000 (αστυνομία) και δώστε λεπτομέρειες

•

Περιμένετε να φτάσει η αστυνομία. Μην αγγίζετε κανένα ύποπτο στοιχείο

Εξοπλισμός Πρώτων βοηθειών

Πρέπει να διατίθεται ένα κουτί πρώτων βοηθειών το οποίο περιλαμβάνει:
•

Κρέμα εγκαύματος, διάλυμα ματιών, τσιμπιδάκι, σειρά επιδέσμων, αποστειρωμένες γάζες, γάντια μίας
χρήσης, μάσκα προσώπου ανάνηψης, ψαλίδι, αλατούχο διάλυμα.

Αυτά τα κουτιά μπορούν επίσης να είναι φορητά, επιτρέποντάς να μεταφερθούν στο σημείο κάποιου
περιστατικού.
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4.3

Κοινοποίηση, καταγραφή και αναφορά συμβάντων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 46 του Νόμου περί Υγείας στην Εργασίας, το NT WorkSafe πρέπει να
κοινοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
•

Ένα ατύχημα ή περιστατικό που προκαλεί το θάνατο ενός ατόμου

•

Ατύχημα ή συμβάν που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει την απουσία του εργαζομένου για 5 ή
περισσότερες εργάσιμες ημέρες

•

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος υποστεί ηλεκτροπληξία

•

Όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω έκθεσης σε επικίνδυνη ουσία

•

Σε περίπτωση τραυματισμού άλλου ατόμου, εκτός εργαζόμενου από δραστηριότητα ή μηχάνημα στο
χώρο εργασίας

•

Ένα συμβάν που συνεπάγει την κατάρρευση, την ανατροπή ή την βλάβη τμήματος ανελκυστήρα,
γερανού, ανυψωτήρα, ανυψωτικού μηχανισμού ή ικριώματος

•

Ένα περιστατικό που συνεπάγει την βλάβη πιεστικού εξοπλισμού

•

Ένα ατύχημα ή περιστατικό που συνεπάγει την κατάρρευση υποστηρίγματος ή εκσκαφής που έχει
βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρα

•

Ατύχημα ή συμβάν που συνεπάγει την μη προγραμματισμένη κατάρρευση ενός κτιρίου ή δομής ή
τμήματος ενός κτιρίου ή δομής

•

Ατύχημα ή συμβάν που συνεπάγει έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τη μη λειτουργεία καθορισμένου
μηχανήματος ή την αναστολή εργασιών για περισσότερο από 24 ώρες

•

Ατύχημα ή συμβάν που συνεπάγει μη προγραμματισμένη επαφή μεταξύ ενός; μηχανήματος και ενός
ενεργού ηλεκτρικού αγωγού

•

Ατύχημα ή συμβάν που συνεπάγει δυσλειτουργία ή βλάβη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας που
επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια ενός ατόμου

Ο Εργολάβος θα πρέπει να υποβάλει την κοινοποίηση στο εγκεκριμένο έντυπο [Κανονισμός 46 (4)] το
συντομότερο δυνατόν, αλλά εντός 7 ημερών.
Μετά την αρχική αναφορά, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών η
γραπτή καταγραφή στο αρχείο / φάκελο συμβάντων (έντυπο 3), από τον υπεργολάβο και αντίγραφο να δοθεί
στον κυρίως Εργολάβο.
Η σκηνή του περιστατικού δεν πρέπει να παρεμποδίζεται, εκτός για να σωθεί μία ζωή, την ανακούφιση πόνου,
την αποφυγή περαιτέρω τραυματισμού ή απώλειας ή βλάβης της ιδιοκτησίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
πρέπει να λαμβάνεται έγκριση από τον επιθεωρητή Υγείας στην Εργασία πριν τροποποιηθεί η σκηνή του
περιστατικού.
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