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Velkommen til
Vi har givet dig denne folder for at sikre, at
arbejdet på byggepladsen udføres forsvarligt
med hensyn til miljø og sikkerhed.
Folderen fortæller om de vigtigste sikkerheds-krav her på byggepladsen.
Bruger du folderen, så er du samtidig med
til at forebygge og undgå uheld på byggepladsen.
Adgang til byggepladsen
Ved første besøg på byggepladsen skal du
henvende dig til den, der har bestilt opgaven, din kontaktperson.
Vi forventer, at du opholder dig på det specifikke arbejdsområde og hvor det ellers er
blevet anvist af kontaktpersonen.
Færdsel
Kør hensynsfuldt og følg områdets skilte.
Færdselsloven gælder også her.
Parkering
Parkering af personbiler og firmabiler er
tilladt på p-pladser med mindre andet er aftalt med kontaktpersonen. Sluk motoren når
bilen er standset.
Spisning
Spis i de områder, der er blevet anvist af
kontaktpersonen.

Rygning

Virksomhedens ansvar

Alarm

Det er ikke tilladt at ryge indendørs.
Når der er tag og vægge til alle sider,
er man indendørs. Dette gælder uanset
væggene og tagets materiale, herunder om
der er tale om foldedøre, presenning mv. At
der er åbninger til døre og vinduer, har som
udgangspunkt ingen betydning.

Vi ønsker under dette punkt at gøre opmærksom på hvilket ansvar den enkelte
virksomhed har overfor deres ansatte, ikke
mindst når de besøger eller arbejder på en
af Niagaard + Christoffersen A/S’s byggepladser:

Hvis der er fare for personer eller materiel
skal du tilkalde arbejdsleder eller stedfortræder, som vurderer situationen, og tilkalder den fornødne hjælp og instruerer i det
videre forløb.

Alkohol / rusmidler
Med det formål at sikre en forsvarlig og sikker produktion, er det ikke tilladt at indtage / være påvirket af alkohol eller andre
rusmidler på Nisgaard + Christoffersen A/S’s
byggepladser.
Brandsluknings- og sikkerhedsudstyr
Inden arbejdets start, vil din kontaktperson
vise hvor du kan finde brandslukningsudstyr
og andet sikkerhedsudstyr. Samtidig vil du
blive vejledt i brugen af materialerne.
Det er vigtigt at give kontaktpersonen
besked, hvis brandslukningsmateriel eller
andet sikkerhedsudstyr er blevet brugt.
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at ansatte overholder de gæIdende regler for miljø og arbejdsmiljø
at ansatte kender og følger de
udleverede instruktioner
at ansatte ved, hvor nærmeste
alarmtelefon er
at ansatte bærer telefon ved alenearbejde
at ansatte ved, hvor brandslukningsmateriel er placeret, og at området er sikret
i henhold til virksomhedens instruktioner
inden varmt arbejde påbegyndes
at spildte væsker bliver fjernet og
bortskaffet korrekt inden arbejdet
genoptages, og at afdelingsleder gøres
opmærksom på situationen
at affaldet bliver sorteret og fjernet korrekt
at afmærke og afspærre arbejdsområdet
korrekt

Almindelige ordensregler
•
•
•
•

Alle har ansvar for at holde orden på
arbejdspladsen.
Huller og åbninger i jorden skal markeres
og afspærres forsvarligt.
Nødudgange, køreveje og adgangsveje
skal holdes ryddet.

Ved spørgsmål
Er der noget, du er i tvivl om angående
sikkerhed og arbejdsmiljø, kan du spørge
kontaktpersonen.
Yderligere information
Se også folderen “En sikker arbejdsplads dit medansvar”, eller klik ind på www.ncas.
dk
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