ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER
- VI ARBETAR SÄKERT ELLER INTE ALLS GEMENSAMT ANSVAR
•

•
•

Alla har ett gemensamt ansvar för en säker arbetsmiljö och
medverkar till ordning och trivsel. Alla är delaktiga i arbetet
med arbetsmiljö, att följa KMA-plan, arbetsmiljöregler samt
ordnings- och skyddsregler. Entreprenörer ska se till att ens
under-/sidoentreprenörer får ta del av Ordnings- och skyddsreglerna. Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.
Alla ska anmäla sin närvaro på arbetsplatsen och bära ID06kort väl synligt.
Bestämda arbetstider ska följas. Arbete utanför dessa ska godkännas av platsledningen.

ALLTID GOD ORDNING
•

•
•

Alla på arbetsplatsen ska dagligen hålla rent på eget arbetsställe, under och efter arbetet, samt transportera överblivet
material och skräp till anvisad plats. Dammsugare ska användas
vid städning inomhus.
Transportvägar ska godkännas av platsledningen.
Material, utrustning och fordon ska placeras på anvisad plats.
Arbetsområden och transportvägar får inte blockeras.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
•
•
•
•

Godkänd skyddshjälm med hakrem ska alltid användas.
Skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta ska alltid bäras på
byggarbetsplatsen.
Varselkläder på överkroppen ska bäras.
Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras där så behövs,
t.ex. skyddsglasögon, handskar och hörselkåpor.

VAR UPPMÄRKSAM!
•
•
•

Samtal i mobiltelefon ska ske under säkra former utan risk för
olycka eller tillbud
Ljudanläggningar får inte användas utan godkännande från
BAS-U . Hörlurar får aldrig användas, inte heller hörselkåpor
med inbyggd radio.
Varningsljus alt. ljudsignal ska användas på backande mobila
arbetsmaskiner.

BRISTER, TILLBUD & OLYCKOR

Krisplan att följa vid olycka ska vara anslagen på arbetsplatsen.
Olyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras till platsledning.

BESIKTNING, BEHÖRIGHET & TILLSTÅND

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och andra besiktningspliktiga hjälpmedel ska vara besiktigade och godkända. Besiktningsintyg ska visas för BAS-U innan arbete påbörjas. Om förarbevis eller
behörighet krävs ska det uppvisas. För maskindrivna lyftanordningar
uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.

DAMM OCH KVARTSDAMM

Åtgärder ska vidtas för att reducera dammande arbete genom
planering och val av metoder, maskiner och utrustning.
Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt genom t.ex.
dammskydd, avskärmning, integrerat utsug på maskin, dammsugning, punktutsug, dammfällor eller vattenbegjutning.
Vid risk för exponering över gränsvärde ska filter bäras, lägst
P3-filter för kvartsdamm.

ELSÄKERHET
•
•
•

Ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent - får endast
utföras av personal med elbehörighet. Säkringar får bytas.
Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om
skada på elkabel upptäcks - underrätta genast platsledning.
Låt inte kablar ligga oskyddade där skaderisk förekommer.
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BRANDFARA OCH BRANDREDSKAP

Meddela ALLTID tillståndsansvarig om du tänker använda brandfarlig vara. Gas- och gasolflaskor som ej används ska samlas på anvisad
och varningsskyltad plats.
Under hela byggtiden hålls utrymningsvägar fria, förvissa dig om var
brandsläckare finns och brännbart material som inte används ska ej
finnas i byggnaden.

HETA ARBETEN

Heta arbeten får inte påbörjas utan tillstånd från tillståndsansvarig.
Utrustning ska uppfylla brandskyddsmyndigheternas krav samt
försäkringsbolagens krav på ”Förebyggande åtgärder”.

FARLIGA ÄMNEN

Farliga ämnen ska vara anmälda och säkerhetsdatablad överlämnade till platsledning. Kemikalieförteckning anslås.
Byggmaterial och kemiska ämnen ska kontrolleras mot Byggvarubedömningen. Produkter bedömda som rekommenderade eller
accepterade ska användas.

BULLRANDE VERKSAMHET

Använd maskiner och utrustning som ger så lite buller som möjligt.
Bullrande arbetsmoment planeras mellan 07 - 16 på vardagar, om
inget annat beslutas av platsledning. Använd alltid hörselskydd.

STEGAR, BOCKAR & STÄLLNINGAR

Stegar och bockar ska undvikas, hantverkarställning ska ha tvålediga
skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan. Skyddsräcken ska alltid
finnas om höjden till marken är mer än 2 meter.

SKYDDSANORDNINGAR

Kontrollera skyddsanordningar och hjälpmedel innan arbete påbörjas samt spärra av området vid behov.
Varje under- och sidentreprenör ansvarar själva för att tillhandahålla
särskild skyddsanordning och personlig skyddsutrustning för sina
anställda. De ansvarar även för underhåll och besiktning.

RÖKNING, ALKOHOL & DROGER

Alkohol och droger är strängt förbjudna på arbetsplatsen. Ingen får
vara påverkad av alkohol eller droger. Vid misstanke kan test utföras.
Rökning sker på anvisad plats.

KRÄNKANDE BETEENDE, HOT OCH
DISKRIMINERING

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande beteende. Personer
som ertappas med sådant beteende blir omedelbart avstängda från
arbetsplatsen.

EVENTUELLA AVSTEG

Avsteg från våra ordnings- och skyddsregler görs skriftligt av BAS-U
med bifogad riskbedömning.

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Person som bryter mot dessa regler kan komma att avvisas från
arbetsplatsen. Vid upprepade eller allvarliga förseelser kan arbetsrättsliga och/eller kontraktsmässiga åtgärder tillämpas.

