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En sikker arbejdsplads - dit medansvar
Nisgaard + Christoffersen A/S vil
have et sikkert og sundt arbejdsmiljø
for alle som færdes på den enkelte
byggeplads.
Det er derfor nødvendigt, at alle på
byggepladsen respekterer og efterlever de arbejdsmiljøregler, der gælder på en byggeplads. Det er samtidig en forudsætning for at samarbejde med Nisgaard + Christoffersen
A/S.
Underentreprenører som arbejder
på Nisgaard + Christoffersen A/S’s
byggepladser er forpligtet til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og altid i
henhold til gældende lovgivning.
Endvidere er underentreprenøren
forpligtet til at deltage i sikkerhedsmøder, rette sig efter de sikkerhedsanvisninger som denne lille
folder indeholder samt informere
alle, som underentreprenøren sender
på Nisgaard + Christoffersen A/S’s
byggepladser, om indholdet af denne
folder.

For at sikre at disse retningslinjer
bliver overholdt, vil byggelederen /
projektlederen jævnlig foretage runderinger på byggepladsen. Herudover foretager Nisgaard + Christoffersen A/S’s arbejdsmiljøansvarlige
uanmeldte besøg på byggepladsen.
Hvis der forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med arbejdsmiljøet, vil dette blive påpeget, og
det forventes at alle retter sig efter
disse anvisninger.
Nisgaard + Christoffersen A/S forbeholder sig ret til at stoppe arbejder
der ikke overholder gældende sikkerhedsregler, uden at der kan rejses
økonomisk krav eller tidsfristforlængelse. Arbejdet kan fortsætte, så
snart sikkerheden igen er intakt.
Nisgaard + Christoffersen A/S har,
i denne folder, samlet nogle af de
reg-ler som både vi selv og
vore samarbejdspartnere skal følge.
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Hjelmpåbud / Sikkerhedsfodtøj
På Nisgaard + Christoffersen A/S’s
byggepladser er der ofte påbud om
brug af hjelm og sikkerhedsfodtøj.
Når dette er tilfældet, vil der være
opsat påbudsskilte, og påbuddet skal
overholdes af alle.
Certifikater
Materiel, der kræver certifikat, må
kun betjenes af personer med certifikat.
Er du i tvivl, om der er krav til certifikat, så spørg altid din arbejdsleder.
Eftersyn
Det er fagentreprenørens ansvar, at
materiel er efterset i henhold til gældende lovgivning.
Sikkerhedsudstyr
Hvis du mangler sikkerhedsudstyr til
en opgave, giver du straks besked
til din arbejdsleder. Arbejdet må
ikke påbegyndes, før forholdende
er iorden. Du skal altid bruge det
udleverede sikkerhedsudstyr, også
selvom du ikke direkte har fået
besked om det.

Hvis du er i tvivl om, hvornår eller
hvordan sikkerhedsudstyret skal
bruges, skal du henvende dig til din
arbejdsleder, før du påbegynder
arbejdet.
Farlige stoffer og
materialer
Når du arbejder
med farlige stoffer
eller materialer,
er det et krav, at
du har kendskab
til, hvordan man
bruger disse.
Læs altid leverandørbrugsanvisningerne og
arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis disse
mangler, skal du henvende
dig til din arbejdsleder, før
du påbegynder arbejdet.
Orden / oprydning
Alle, der arbejder på pladsen, skal
holde orden. Fjern løbende affald fra
arbejdsstedet.

Brug
værnemidler
Nøglen
til din
personlige
sikkerhed
Der findes ingen brugbare
undskyldninger for ikke at bruge
de lovpligtige værnemidler!
Mød aldrig op på en byggeplads uden de
påbudte værnemidler, som hjelm, sikkerhedssko o.l.

Opstart aldrig noget arbejde før du har
sikret dig at du har de nødvendige værnemidler. Hvis du mangler, rekvireres disse
hos din arbejdsleder inden opstart.
Nisgaard + Christoffersen A/S tolererer
ikke, at man tager chancer eller har en ligegyldig holdning til brugen af de lovpligtige
værnemidler.

Hvis arbejdslederen vurderer, at der er
behov for at have hjelmpåbud på en byggeplads, gælder dette for ALLE, også selvom
nogle synes, at det ikke er nødvendigt for
dem.

Brud på reglerne, betragtes som en alvorlig
misligholdelse af den indgåede kontrakt,
og vil i første omgang medføre en mundtlig
advarsel og hvis dette ikke tages til efterretning, bortvisning fra byggepladsen.
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Arbejdsmiljørepræsentant
Hvis en arbejdsgiver har fem eller
flere medarbejdere på pladsen i
mere end 14 dage, skal der vælges
en arbejdsmiljørepræsentant. Denne
arbejdsmiljørepræsentant skal deltage aktivt i sikkerhedsarbejdet, både
på pladsen og inden for egen arbejdsmiljøgruppe.

Meldepligt
Underret straks byggepladsens
sikkerheds-koordinator, hvis du ser
sikkerhedsforhold på pladsen, som
ikke er tilfredsstillende, og som giver
risiko for ulykker.

Det er vores fælles mål at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor er
det vigtigt, at kollegaer bakker arbejdsmiljørepræsentanten op.

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.

Instruktion
Du skal være instrueret i, hvordan du
udfører dine arbejdsopgaver. Du har
pligt til at informere din arbejdsleder,
hvis du ikke har forstået instruktionen.
Den enkelte fagentreprenør skal
sikre, at dette overholdes, da det er
hans opgave at instruere og føre tilsyn med sine egne folk.
Plan for Sikkerhed og Sundhed
Sørg for at sætte dig grundigt ind i
Plan for Sikkerhed og Sundhed samt
byggepladsens bered-skabsplan.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

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.
Brud på regler
Det kan medføre bortvisning,
hvis arbejdsmiljøreglerne ikke
overholdes.

Håndtering af alvorlige ulykker
1.

Straks
1. Stands ulykken.
2. Hjælp den tilskadekomne.
3. Ring alarm 112 - Oplys: Dit navn og telefonnummer, Adressen på ulykkesstedet, Hvad der
er sket, Hvor det er sket, Aftal mødested, Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp.
4. Afspær ulykkesstedet - Så andre ikke kan komme til skade.
5. Kontakt straks Nisgaard + Christoffersen A/S på 75 82 81 66 og informer om ulykken.
6. Hold medarbejderne informeret om årsagen til ulykken og om den tilskadekomnes tilstand.
7. Underret de pårørende - lngen bør kontakte de pårørende, før der er sket en officiel kontakt
fra politiet eller hospitalet.

2.

På kort sigt (1. dag)
1. Pressen - Giv udelukkende faktuelle oplysninger til pressen og undlad at omtale den
tilskadekomnes personlige forhold.
2. Anmeldelse - lnden ni dage skal ulykken anmeldes hos Arbejdstilsynet (tlf. 70 12 12 88).
Ved dødsulykker skal Arbejdsskadestyrelsen desuden underrettes inden 48 timer (tlf. 39 17
77 00).

3.

På mellemkort sigt (1. - 5. dag)
1. Hold medarbejderne løbende informeret om den tilskadekomnes tilstand og årsagen til
ulykken.
2. Hold løbende kontakt med de pårørende, informer dem om fx forsikring og løn.
3. Sikkerhedsorganisation - Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at årsagerne til ulykken bliver
undersøgt og gennemføre foranstaltninger, der hindrer en gentagelse af ulykken.
4. Sikkerhedsmøder - På byggepladser med sikkerhedsorganisation skal der holdes et
ekstraordinært sikkerhedsmøde ved alvorlige arbejdsulykker.

4.

På lang sigt (5 dage og frem)
1. Når den skadelidte kommer tilbage - Vær opmærksom på, at han/hun måske íkke kan klare den samme type eller
mængde af opgaver, som før ulykken. Tag en dialog med den tilskadekomne, så I sammen kan finde ud af, hvordan
arbejdet skal forløbe fremover.
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