NCC käitumis- ja ohutusreeglid

Käesolevad käitumis- ja ohutusreeglid kehtivad NCC
tootmistöökohtades Rootsis ning neid võib täiendada
töökohaspetsiifiliste reeglitega. Töödejuhataja all mõeldakse
NCC-s tööde juhtimise eest vastutavat isikut.
SISSEJUHATUS

Kõik NCC töökohtadel töötavad isikud peavad enne tööga alustamist olema saanud
vähemalt suulise ülevaate ohutuspõhimõtetest, mis sisaldab töökoha käitumis- ja
ohutusreeglite ning asjakohaste riskide käsitlemist. Vajalik on kinnitus teabe
saamise kohta.
PÄDEVUSED

Töörühmad, kes vajavad lisaõigusi oma töö tegemiseks (nt kraana- või
masinajuhid), tõendavad oma õigusi esitades oma juhiloa töödejuhatajale /
ehitustöökeskkonnas teostuse eest vastutavale koordineerijale (BAS-U). Mitmete
tööde (nt tuletööd ja mootorsae kasutamine) jaoks on vajalik erikoolituse läbimine,
mida tuleb tõendada heakskiitva kirjaliku tunnistusega.
KOOSTÖÖ OHUTU TÖÖKOHA NIMEL

Tööandja ja töötajad peavad tegema koostööd, et saavutada ohutu töökeskkond.
Kõik peavad järgima kehtivaid reegleid ning kasutama ja hooldama ettenähtud
kaitsevahendeid. Ohutu töökoha loomiseks järgitakse NCC-s Time Out põhimõtet,
mis tähendab, et kõik, kes osalevad töös, peavad töö loomuliku osana reageerima ja
tegutsema riskantse käitumise või olukorra esinedes.
IGAPÄEVANE OHUTUSKONTROLL

Enne tööga alustamist peavad kõik tegema igapäevase ohutuskontrolli.
Ohutuskontrolli eesmärk on peatuda ja mõelda ohutuse peale ning keskenduda
arutledes lühidalt, mida sel päeval on vaja teha, vaadata läbi asjakohased riskid ja
tegevused ning kuidas ohutult tegutseda.
ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Alati tuleb kanda kaitsekiivrit 3-/4-punktist lõuarihmaga kinnitusega (standard
EN397) ning libisemisvastaste taldade ja kaitsekatetega kaitsejalanõusid.
Kogu aeg tuleb kasutada nägemiskaitset ehk kas kaitseprille või visiiri (standard
EN166).
Kuulmiskaitse ja kindad peavad olema alati kaasa võetud ja neid tuleb kasutada
vastavalt vajadusele.
Kanda tuleb 3. klassi nõuetele vastavat üla- ja alakeha ohutusrõivastust (standard
EN ISO 20471), v.a hoone- ja eluruumide ehitustöödel ning kivi- ja asfalditootmises,
kus nõutakse 2. klassi nõuetele vastavaid ülakeha ohutusriideid.

1 (6)
Upprättat datum:

2018-12-11

Senast ändrat:

2020-02-01

NCC käitumis- ja ohutusreeglid
Ohutusveste (mis ei ole nähtud ette töö jaoks) võivad kasutada vaid külastajad.
Töökohas võidakse rakendada rangeid töökohaspetsiifilisi reegleid, nt liiklusameti
reeglid.
Töö tegemisel keskkonnas, kus puututakse kokku tolmu, gaasi või suitsuga, tuleb
alati kanda sobivat hingamiskaitset. Keskkonnas, kus esineb kvartsitolmu üle
piirnormi, tuleb töö tegemisel kanda vähemalt P3-filtriga poolmaski.
Kukkumisohu korral tuleb peamiselt kasutada paikseid libisemiskaitseid (tellingud,
kaitsereeling, lift, tööplatvormid, kaitsevõrk). Kõrgelt kukkumise
isikukaitsevahendeid tuleb kasutada vaid siis, kui paikseid libisemiskaitseid ei ole
võimalik kasutada.
Uppumisohu korral on päästevest kohustuslik, kuna tehnilised abivahendid
puuduvad.
Muid isikukaitsevahendeid, nagu hingamiskaitse, tuleb kasutada vajaduse korral.
NCC töötajad kannavad tööriideid ja -jalanõusid, mis on neile antud kooskõlas
sisekorraeeskirjadega. Külastuseeskirjad on esitatud külastajaid käsitlevas jaos.
ID06 / ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT

Kõik objektil viibivad isikud peavad täitma ID06 eeskirju ning kandma endaga
kaasas ettevõtte isikutunnistust ja heakskiidetud isikut tõendavat dokumenti.
KOHALOLEKU REGISTREERIMINE

Õigusaktide kohaselt on kõikidel ehitusobjektil ja ettevõtte töökohtades viibivatel
töötajatel kohustus registreerida oma kohalolek elektrooniliselt. See tähendab, et
töökohas vastutavad kõik ise enda registreerimise eest, st registreerige end tööle
saabudes ja töölt lahkudes. Registreerida saab selleks ettenähtud tehniliste
seadmetega. Kui mõned seadmed mingil põhjusel ei tööta registreerimiseks, siis
võtke kohe ühendust töödejuhatajaga.
KORD JA DISTSIPLIIN

Töökohas peavad valitsema kord ja distsipliin. Need aitavad mitmesuguseid
õnnetusi ära hoida või piirata mitmeid õnnetusi ja aitavad kaasa tõhusale
tootmisele. Kõik peavad tööpäeva jooksul jätkuvalt puhtust hoidma. Materjale tuleb
hoida selleks ettenähtud kohas ja ilma, et blokeeritaks sõiduteid. Need tuleb
paigutada stabiilselt ja vajaduse korral ankurdada.
Korra hoidmine töökohas ja selle vahetus ümbruses on tähtis ka riskide tekkimise
vältimiseks kolmandatele pooltele. Varjualuste, materjalide ja masinate jm
paigutamisel tuleb alati järgida lube ja reegleid. Kvartsitolmu tuleb puhastada nii, et
tolm ei leviks; kasutage puhastamisel vett või HEPA-filtriga (klass 13) tolmuimejat.
Surveõhuseadmega puhastamine ei ole lubatud.
KAITSESEADMED

Enne tööga alustamist tuleb alati kontrollida kaitseseadmeid ja veenduda, et need
on õiged ja ohutud kasutada. Mis tahes võimalike puudujääkidega tuleb kohe
tegeleda või nendest töödejuhatajat teavitada.
Masinate, lintkonveierite ja samalaadsete töövahendite parandamisel tuleb alati
kasutada kaitselülitit. Parandustöid ei tohi teha töövahendi kasutamise ajal.
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Töö võib sisaldada seda, et töökoha ümber tuleb seada üles ajutisi barjääre, et keegi
viga saaks.
NB! Kui töö tegemiseks on vaja ajutiselt eemaldada kaitseseade, on selleks vaja
töödejuhataja nõusolekut. Enne töö tegemise kohast lahkumist tuleb kohustuslikus
korras kaitseseade asetada tagasi oma kohale.
Kui kaitseseadet ei saa kohe tagasi panna, tuleb töökeskkond muuta kaitstuks ja
kohe teavitada asjast töödejuhatajat. Rikkumine või hooletus võivad tuua kaasa
karistuse vastavalt töökeskkonnaseadusele.
OHUTU VAHEKAUGUS

Liikuvate masinatega seotud vahejuhtumite vältimiseks on oluline hoida ohutut
vahekaugust. Aluskonstruktsioonide ehitamiseks kasutatavate masinate puhul, mida
võivad käitada vaid aluskonstruktsioonide ehitusettevõtja enda töötajad, on ohutu
vahekaugus 25 m masinate ümber. Nõudest kõrvalekaldumise üle otsustab
töökomisjon.
TULEOHUTUS

Töödejuhatajat tuleb alati teavitada, kui töökohas kasutatakse/säilitatakse
kergestisüttivaid tooteid. Oluline on, et avariiväljapääsude liikumisteed oleksid
vabad, et tulekustutid oleksid olemas ja et süttivaid materjale hoitaks ohutult. Gaasija gaasiõliballoone tuleb siis, kui neid ei kasutata, hoida eraldi selleks ettenähtud
alal ja vastavalt hoiatussiltidele. Halogeenpealampe ei tohi kasutada.
TULETÖÖD

Tuletööd hõlmavad selliseid töid nagu keevitamine, lõikamine, tööd ketassaega,
jootmine ja tööd lahtise leegiga. Ühtegi tuletööd ei tohi alustada enne, kui NCC
lubade eest vastutav töötaja on asja kontrollinud ja väljastanud loa töö jaoks.
Tööseadmed peavad vastama töötervishoiu ja tööohutuse ameti nõuetele ja töö peab
vastama tulekaitseühenduse reeglitele. Täita tuleb ka kindlustusettevõtete nõudeid
ennetusmeetmete kohta.
ÜLEVAATUS JA LOAD

Ekskavaatoritele, kraanadele, surveseadmetele, tõsteseadmetele, tõstukitele ja
muudele seadmetele tuleb teha õigusaktide kohaselt korraline ülevaatus.
Seadmeid, millel puudub heakskiidetud ülevaatuse tunnistus, ei tohi kasutada.
Ülevaatuse tunnistus tuleb esitada töödejuhatajale / ehitustöökeskkonnas teostuse
eest vastutavale koordineerijale (BAS-U) enne tööga alustamist.
Teatud masinate ja seadmete (nt käär-/nooltõstukite, kraanade ja veokite)
kasutamiseks ja samuti kinnistes ruumides töötamiseks on vajalik saada
tööandja/rendileandja kirjalik luba.
OHUTU TÕSTMINE

Tõstetud lasti all ei tohi seista. Alad, kus toimub tõstmine, tuleb eraldada. Kõik, kes
tõstavad koormaid, peavad olema läbinud ohutu tõstmise koolituse.
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REDELID JA PUKID

Toetatavaid redeleid ei tohi kasutada. Erandite puhul on vajalik vastav luba, mille
väljastab töödejuhataja pärast ettevalmistustööde tegemist. Muude redelite,
ehituspukkide ja ehitusplatvormide puhul tuleb järgida valdkondlikku suunist hea
töökeskkonna kohta.
TÖÖ MASINATEGA

Töötajad, kes peavad kasutama masinaid, peavad tundma neid hästi ja mõistma
nende funktsioone. Masinate funktsioone ja kaitseid tuleb pidevalt kontrollida.
Kahtluste korral, kuidas masinat kasutada, tuleb pöörduda töödejuhataja poole või
võtta ühendust tarnijaga.
TÖÖ MÜRA JA VIBRATSIOON

Kõik peavad aitama vähendada müra ja ohtlikke vibratsioone. Selleks tuleb kasutada
võimalikult vähe müra/vibratsioone tekitavaid masinaid ja seadmeid, eraldada eriti
mürarohked tööd ja rakendada töörotatsiooni töödel, kus puututakse kokku
vibratsiooniga. Muusikaseadmeid ei või kasutada ilma töödejuhataja loata. Muusika
kuulamine kuulmiskaitse või kõrvaklappide kaudu ei ole lubatud. Raadioside on
lubatud.
ELEKTRIOHUTUS

Elektripaigaldistega võivad tegeleda vaid elektrikud.
Kaablid võivad lihtsalt viisil viga saada ja need tuleb riputada. Vigastatud kaableid ei
tohi mitte mingil juhul kasutada. Kui avastatakse elektrikaabli vigastus, ühendage
see lahti ja teavitage viivitamatult töödejuhatajat.
KEMIKAALIDEGA SEOTUD TÖÖKESKKONNARISKID

Töökohas tuleb koostada nimekiri seal olevatest ohtlikest ainetest. Nimekirjas peab
olema teave selle kohta, kus ainet kasutatakse ja kus seda hoitakse, ning nende
kasutamisega seotud riskihinnangud. Tütarettevõtted ja alltöövõtjad peavad esitama
töödejuhatajale nende ohtlike ainete ohutuskaardid, mida töökohas kasutatakse.
Kõik, kes töötavad ohtlike ainetega, peavad olema teadlikud nendega seotud
riskidest ja vajalikest kaitsemeetmetest.
Töö jaoks mitme ohtliku aine kasutamisel (nt asbest, termoreaktiivsed vaigud,
kvarts ja plii) on õigusaktide alusel nõutud meditsiiniline kontroll, teenuse
osutamise sertifikaat ja erikoolitus.
MASINATE JA JUHTKABIINI KAITSMINE TOLMU EEST

Kabiini uksed ja aknad peavad olema suletud. Kabiini tuleb puhastada
riskihinnangus sätestatud määratud ajavahemike järel, kuid vähemalt üks kord
nädalas. Puhastamiseks tuleb kasutada tolmuimejat või veega puhastamist.
Kabiini ventilatsiooni tuleb kontrollida iga päev. Funktsioonide mittetoimimise
korral tuleb sellest kohe teavitada töödejuhatajat. Ventilatsioonifiltrit tuleb
regulaarselt kontrollida ja vahetada.
Kui käsitsetakse kvartsitolmu tekitavaid materjale, tuleb kabiin varustada õhu
juurdevoolu ja temperatuuri reguleerimise eriseadmetega. Kabiini õhu
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juurdevooluseade peab olema varustatud peenfiltri (standard SS-EN-779) ja
eelfiltriga.
LÕHKAMINE

Järgida tuleb lõhkamistöödele kehtivaid ohutusnõudeid. Kui töö käigus leitakse
lõhkamata lõhkeainet, tuleb töö kohe katkestada ja teavitada asjast töödejuhatajat ja
lõhkamisspetsialiste.
ÜKSINDA TÖÖTAMINE

Ühtki teenindus- või hooldustööd ei tohi teha üksi õhtuti või öösiti ilma, et selleks
oleks saadud töödejuhataja eriluba koos erireeglite ja -juhistega.
ALKOHOL JA UIMASTID

Alkohol ja uimastid ei ole NCC töökohtades lubatud (vt lisa alkoholi ja uimasteid
käsitlevate põhimõtete kohta). Inimene, kes on nimetatud ainete mõju all või ei ole
muul põhjusel suutlik tööd tegema, ei tohi töökohas viibida. Kõik töökohas viibijad
peavad olema valmis tegema alkoholi- ja uimastijoobe testi. Võidakse teha
erakorralisi alkoholi- ja uimastijoobe teste.
MOBIILTELEFONID

Mobiiltelefoni kasutamine kujutab endast riski tööl. Mobiilitelefoni kasutamine
peab toimuma ohutul viisil, eemal asuvas ja ohutus kohas.
Masina- ja kraanajuhid ei tohi kasutada mobiiltelefone töö ajal.
Erakõnede tegemine mobiiltelefoniga tuleks jätta pausi ajaks.
ÕNNETUSED/VAHEJUHTUMID/TÄHELEPANEKUD

Õnnetustest või vahejuhtumitest tuleb viivitamata teavitada töödejuhatajat. Need
tuleb registreerida NCC töökeskkonna aruandlussüsteemis (Synergi). Ettevõttes
mitte töötavaid inimesi julgustatakse samuti laadima alla Synergi-rakendust.
NB! Teadmised vahejuhtumite kohta ja tähelepanekud on suure väärtusega
ennetava töökeskkonnaohutuse jaoks.
ESMAABI

Töökohas peavad viibima töötajad, kes on läbinud esmaabikoolituse ja kelle nimed
peavad olema teada.
Sidumismaterjalid ja silmaloputusvõimalused peavad olema töökohas kohe saadaval
ja nende olemasolu tuleb pidevalt kontrollida ja varu täiendada.
RÄIGE DISKRIMINEERIMINE

Räige diskrimineerimine (nt kiusamine) ja ähvardamine ei ole kunagi
aktsepteeritavad. Nende esinemise korral tuleb sellest kohe teavitada
töödejuhatajat.
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MUUD KÄITUMISREEGLID

Suitsetamine siseruumides on keelatud ja see kehtib ka sõiduki- ja masinakabiinide
kohta. Väljas on suitsetamine lubatud vaid selleks ettenähtud alal.
Lemmikloomad ei tohi viibida töökohas.
Lemmikloomad ei tohi viibida töökohas. Erandiks on õpilased, kes teevad praktikat
ehitusprogrammi või samalaadse raames.
KÜLASTAJAD

Külastajad peavad end registreerima töödejuhataja juures, et saada töökohta
käsitlev sissejuhatus ja esitlus. Külastajad on ettevõttevälised külastajad ja NCC
töötajad, keda juhendatakse tööplatsil. Külastajad peavad kandma vähemalt
lõuarihmaga kiivrit, nägemiskaitset, ohuvesti; samuti peab kaasas olema
kuulmiskaitse, mida võib kasutada vastavalt vajadusele. Kooliõpilaste külastuste
korral kehtivad erireeglid.
KVARTS

Kvartsi leviku vähendamise meetmete eesmärk on vähendada kokkupuudet
kvartsiga. Riskihinnang tuleb vormistada kirjalikult. Kõigepealt tuleb üritada tolm
koguda kokku selle tekkekohas, seejärel kasutada vesipuhastust või muid meetmeid
kokkupuute vähendamiseks.
TÜTARETTEVÕTETELE JA ALLTÖÖVÕTJATELE KEHTIV NÕUE

Tütarettevõtted ja alltöövõtjad peavad tagama, et nende töötajad ja nende endi
võimalikud alltöövõtjad saavad käesolevad reeglid ja järgivad neid.
Tütarettevõtted ja alltöövõtjad jätavad riskihindamise ning riskirohkete/uute tööde
korral ka tööde ettevalmistuse töödejuhatajale, arvestades, et selleks on piisavalt
aega enne tööga alustamist. Kõik ettevõtted tagavad oma töötajatele kaitseseadmed,
mida on vaja töökohas ohutult töötamiseks, ning vastutavad selle eest, et seadmeid
kontrollitaks ja hooldataks pidevalt. Töökohas töötamine väljaspool selle tavapärast
tööaega tuleb alati leppida kokku töödejuhatajaga.
TAGAJÄRJED

NCC reeglitest ja ohutusnõuetest või töökohaspetsiifilistest nõuetest
kõrvalekaldumise korral rakendatakse dokumenti käitumis- ja ohutusreeglite
mittejärgimise tagajärjed (vt lisa). NCC-l õigus töötaja töökohast eemaldada reeglite
rikkumise korral. NCC-l on õigus nõuda alltöövõtjatelt 10 000 Rootsi krooni suurust
trahvi iga rikkumisjuhtumi eest.
NB!
ISIKUD, KES EI JÄRGI NCC KÄITUMIS- JA OHUTUSREEGLEID, EEMALDATAKSE TÖÖKOHAST.
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Töökohas kehtivad käitumis- ja ohutusreeglid on leitavad töökohateabes, mille kohta kõik töötajad peavad andma allkirja töökohale sisenedes. Lisaks
esitatakse NCC töökeskkonnanõuded alltöövõtjatele koos täpsustavate dokumentide ja lepingutega. Tagajärjed mõjutavad kõiki, kes viibivad NCC
tootmistöökohas. Ohutusjuhiste järgmisest keeldumine võib olla aluseks töösuhte lõpetamisele või NCC töötajate töölt vabastamisele ohutuse kaalutlustel.
NCC tütarettevõtete töötajaid hallatakse vastavalt nende organisatsioonide endi NCC töötajaid käsitleva tegevusskeemi kohaselt.

Tegevusskeem NCC töötajate jaoks
1.
rikkumine
-------------Raske
rikkumine

2.
rikkumine

3.
rikkumine

Tegevus

NCC käitumis- ja ohutusreeglite mittejärgimise tagajärjed

Vastutaja

Suuline noomitus koos isikliku vestlusega, kus
osalevad ohutuse eest vastutav isik ja ametiühingu
usaldusisik.

Personaliküsimustega tegelev partner / projektiabi registreerib
vestluse ning sellest teavitatakse ametiühingu esindajat ja
töökeskkonnainseneri.

Töökoha juht või
vastutav juht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCC-l on õigus eemaldada tõsises rikkumises süüdiolevaid töötajaid
töökohast. Juhid teavitavad personaliküsimustega tegelevaid
partnereid / projektiabi, kes otsustavad meetme üle (kirjalik
meeldetuletus, ümbersuunamine, töölepingu ülesütlemine või töölt
vabastamine) ning võtavad ametiühinguga ühendust läbirääkimiste
pidamiseks.
Isiklik vestlus, kus osalevad ametiühingu
usaldusisik/esindaja.

Kirjalik meeldetuletus (kirjutavad personaliküsimuste eest
vastutav partner / projektiabi ja juht). Personaliküsimustega
tegelev partner / projektiabi registreerivad kirjaliku
meeldetuletuse.

Isiklik vestlus, kus osalevad ametiühingu
usaldusisik/esindaja. Personaliküsimustega tegelev
partner / projektiabi registreerivad vestluse.

Töötaja eemaldatakse töökohast. Juhid
teavitavad personaliküsimustega tegelevaid partnereid /
projektiabi, kes otsustavad meetme üle (kirjalik meeldetuletus,
ümbersuunamine, töölepingu ülesütlemine või töölt
vabastamine) ning võtavad ametiühinguga ühendust
läbirääkimiste pidamiseks.

Töökohajuht/
vastutav juht koos
personaliküsimust
e eest vastutava
partneriga
Töökohajuht/
vastutav juht koos
personaliküsimust
e eest vastutava
partneriga

Tegevusskeem tütarettevõtte ja alltöövõtjate töötajate jaoks

1.
rikkumine
2.
rikkumine

Tegevus

NCC käitumis- ja ohutusreeglite mittejärgimise tagajärjed

Vastutaja

Suuline noomitus koos kirjaliku teatisega ettevõttele.
Teade arhiveeritakse ja selle koopia saadetakse
töökeskkonnainsenerile.
Suuline noomitus koos kirjaliku teatisega ettevõttele.
Kehtib olenemata sellest, kas reeglite korduvrikkumine
toimus ettevõtte sama töötaja või teise töötaja poolt. Teabe
edastamine töökeskkonnainsenerile.

NCC-l on õigus nõuda 10 000 Rootsi krooni suurust trahvi. NCC-l on
õigus eemaldada töökohast isik, kes ei järgi reegleid või kes on süüdi
tõsises rikkumises.
NCC-l on õigus eemaldada töökohast isik ja nõuda
10 000 Rootsi krooni suurust trahvi. NCC-l õigus nõuda uusi töötajaid
või ütelda leping üles.

Töökohajuht

Töökohajuht

Ettevõtte süsteem
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ETTEVÕTTE ALLTÖÖVÕTJA:

ETTEVÕTTE AADRESS:

SIHTNUMBER:

LINN:

EESNIMI:

PEREKONNANIMI:

AMET:
ELUKOHT AADRESS:

SIHTNUMBER:

LINN:

TELEFON KODUS:

TELEFON TÖÖL:

MOBIILTELEFON:

KONTAKTISIK VÕIMALIKU ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL:

TELEFON TÖÖL:

MOBIILTELEFON:

Olen läbinud järgmised koolitused:
KOOLITUS

Sissejuhatus töökeskkonda (NCC
interaktiivne koolitus või
samalaadne)
Positsioon: Üldkoolitus 2–9 k
Erikoolitus
Ilmastikukaitse
Kutsetõend
Tuletöö
Ohutu tõstmine
Tööplatvormid (tõstuk, käär- ja
nooltõstukid)
Kukkumiskaitsete koolitus
Esmaabi, sh kunstlik hingamine
Termoreaktiivsed vaigud (kõige enam 5
aastat vana sertifikaat)
Asbest (erikoolitus)
Mootorsae kasutusluba (tasemed A,
B, C, D, E) ja võsalõikuri kasutusluba
(RA/RB)

X

KEHTIV KUNI

KOOLITUS

X

KEHTIV KUNI

Isikud, kes juhivad sõidukit või töömasinat töökohas
Juhiloaklass, näidata õigused:
Sõidukijuhi kutsetunnistus
Teetööd, tasemed 1 ja 2 (nõuded
ehitussõidukile ja juhile), 3a tase
(märgistuse eest vastutaja) ja 3b
(liiklusvalvur ja -loots) näidata tase:

ADR baaskoolitus (veosed, mille koguste
ja korrutustegurite korrutis on alla 1000)
ADR – ohtlike kaupade vedu käsitlev
juhikoolitus
Säästlik juhtimine (ÖKO-sõit)
Veokikoolitus, veoki liik:

Keskkonnakursus
Nõuanded ja kaitse

Isikut tõendav dokument: kannan endaga kaasas kehtivat isikut tõendavat
dokumenti (pass või juhiluba).
ID06: Mul on kaasas minu ID06

 Jah

Ohutuskaart: Ma kasutan märgistamiskohustusega keemilisi aineid. Kui
jah, esitage NCC töödejuhatajale ohutuskaart.

 Jah

 Jah
 Ei

Meditsiiniline teave / haigused, millest ma teavitan NCC töödejuhatajat:
Olen teadlik, et käesolevad andmed sisestatakse lõpuks NCC andmebaasi. Ma nõustun, et NCC lisab
käesolevad andmed oma andmebaasi, ja kinnitan, et andmed on õiged.
Ma olen lugenud läbi ja mõistan kehtivaid käitumis- ja ohutusreegleid ning mõistan nende mittejärgimisest tulenevaid
tagajärgi.
Allkiri:

Kuupäev:

ÜLDISTE KÄITUMIS- JA OHUTUSEESKIRJADE LISA

Kontrollküsimused üldiste käitumis- ja ohutuseeskirjade kohta

Märkige õige vastus
1. Kes on kohustatud järgima objektil üldisi käitumis- ja ohutuseeskirju?
Ainult külastajad

Ainult need, kes objektil töötavad

Kõik, kes objektil viibivad

2. Milliseid kaitsevahendeid tuleb alati kasutada?
Kiiver, turvajalatsid ja helkuritega
riietus

Helkuritega riietus, kaitseprillid,
lõuarihmaga kiiver ja turvajalatsid

Nõuded puuduvad

3. Millised on tagajärjed, kui TE üldisi käitumis- ja ohutuseeskirju rikute?
Ei juhtu midagi

Teid võidakse objektilt kõrvaldada
ja teie ettevõttelt võidakse sisse
nõuda 10 000 Rootsi krooni
suurune trahv

Teist teatatakse Rootsi
tööinspektsioonile

4. Kuidas peab käituma ohtlikus olukorras?
Katkestage töö ja tehke paus

Lahkuge objektilt

Ei pea midagi tegema

5. Kuidas saate teada, millised on tööpäeva kestel võimalikud ettetulevad ohud?
Neid pole võimalik ette teada

Enne töö alustamist tehakse
igapäevane ohutuse hindamine

Ei tea

6. Milliseid eeskirju kohaldab NCC redelitele ja pukktellingutele?
Bra arbetsmiljöval (hea
töökeskkonna valik), rohelise
linnukesega kleebis

Iga ettevõte kehtestab oma
eeskirjad

Nõuded puuduvad

7. Kui juhtub mingi õnnetus või vahejuhtum, siis kellele peate sellest teatama?
Õnnetustest ja vahejuhtumitest
tuleb viivitamata teatada
juhtkonnale ja registreerida need
Synergis

Nõuded puuduvad

Ohutusspetsialistile

8. Mida on vaja, et viibida objektil väljaspool tavalist tööaega?
Nõuded puuduvad

Peate teavitama oma juhti

Spetsiaalne heakskiit, millele
kehtivad
NCC spetsiifilised eeskirjad ja
juhised

9. Millised nõuded kehtivad seoses ahistamisega tööl?
Grafiti, kiusamine ja ahistamine
on objektil keelatud. Kui midagi
sellist peaks juhtuma, tuleb sellest
viivitamata teavitada juhtkonda

Nõuded puuduvad

Ei tea
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10. Mis kehtib tööde puhul, millega kaasneb kvartsi sisaldav tolm?
Seda otsustab ohutusspetsialist

Kokkupuute minimeerimiseks
tuleb rakendada meetmeid,
alustades tolmu kinnipüüdmisest
selle tekkekohas

Nõuded puuduvad

11. Mis kehtib siis, kui töötate üle 2 meetri kõrgusel ja seal on oht kukkuda?
Nõuded puuduvad

Alati tuleb kasutada ankrupunkti
kinnitusega
kukkumiskaitsesüsteemi

Alati tuleb kasutada isiklikku
kukkumiskaitsevarustust
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