NCC kārtības un drošības noteikumi

Kārtības un drošības noteikumi ir spēkā NCC ražošanas darba
vietās Zviedrijā un var tikt papildināti ar specifiskiem
noteikumiem konkrētai darba vietai. Ar darba vietas vadību
jāsaprot NCC darbu vadība.
IEVADA INSTRUKTĀŽA
Ikvienam, kurš strādā NCC darba vietās, pirms darba sākšanas jāiziet vismaz mutiska ievada
instruktāža par darba vietā spēkā esošajiem kārtības un drošības noteikumiem, kā arī
aktuālajiem riskiem. Nepieciešams apstiprinājums.
KOMPETENCE
Profesiju grupām, kam darbu veikšanai nepieciešams īpašs kompetences apliecinājums,
piemēram, ceļamkrānu un mašīnu vadītājiem, jāuzrāda atbilstīgā vadītāja apliecība darbu
vadībai / BAS-U. Daudzu darbu veikšanai, piemēram, ugunsbīstamiem darbiem un darbam
ar ķēdes motorzāģiem, ir nepieciešama īpaša izglītība, kas jāapliecina ar rakstveida
dokumentu.
SADARBĪBA DARBA VIETAS DROŠĪBAS JOMĀ
Darba devējam un darba ņēmējam ir jāsadarbojas, lai radītu drošu darba vidi.
Ikvienam ir jāievēro aktuālie noteikumi, kā arī jālieto un jākopj paredzētie individuālās
aizsardzības līdzekļi. Lai gādātu par drošību darba vietā, NCC strādā saskaņā ar koncepciju
Time Out, kas paredz, ka darba pašsaprotama sastāvdaļa ir tas, ka ikvienam ir atbilstīgi
jāreaģē un jārīkojas, ja rodas apdraudējums vai bīstamas situācijas.
IKDIENAS DROŠĪBAS APSPRIEDE
Ikvienam pirms darba sākšanas ir jāpiedalās ikdienas drošības apspriedē. Tās mērķis ir
identificēt un pareizi novērtēt drošības aspektus, īsi apspriežot aktuālās dienas uzdevumus,
aktuālos riskus un drošas rīcības principus.
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
Vienmēr jāvalkā aizsargķivere ar 3/4 punktos nostiprināmu siksnu atbilstīgi EN 397 un
droši darba apavi ar necaurduramu zoli un purngala aizsargu.
Jānodrošina acu aizsardzība, valkājot aizsargbrilles vai vizieri saskaņā ar EN 166.
Dzirdes aizsarglīdzekļi un cimdi vienmēr jānēsā līdzi un jālieto, ja nepieciešams.
Jāvalkā standartā EN ISO 20471 noteiktajai 3. klasei atbilstīgs signālkrāsas apģērbs
ķermeņa augšdaļai un apakšdaļai, kā arī, veicot ēku un dzīvokļu celtniecības un apkopes
darbus un izgatavojot akmens un asfalta segumu, kuru laikā nepieciešams 2. klasei atbilstīgs
signālkrāsas apģērbs tikai ķermeņa augšdaļai.
Signālkrāsas veste nav paredzēta darbam, bet domāta tikai apmeklētājiem.
Darba vietā var būt spēkā stingrākas prasības, piemēram, Satiksmes pārvaldes noteikumi.
Veicot darbus vidē, kurā ir iespējama putekļu, gāzes vai dūmu klātbūtne, jālieto piemērots
elpceļu aizsardzības aprīkojums. Ja pastāv risks, ka tiks pārsniegtas noteiktās robežvērtības,
veicot darbu, kuru laikā var rasties kvarcu saturoši putekļi, jālieto vismaz pusmaska ar filtru
P3.

1 (9)
Upprättat datum:

2018-12-11

Senast ändrat:

2021-02-01

Ja pastāv kritienu risks, pirmkārt, jālieto stacionārs drošības aprīkojums – sastatnes,
margas, pacēlājs, darba platforma, aizsargtīkls. Individuālie līdzekļi aizsardzībai pret
kritieniem no augstuma jālieto tikai tad, ja nav iespējams lietot stacionāro drošības
aprīkojumu. Strādājot ar strēli aprīkotā pacēlājā jāizmanto individuālais aizsargaprīkojums
pret kritieniem. Izņēmums ir pieļaujams tikai tad, ja darbus veic ūdens tuvumā un riska
novērtējums rāda, ka noslīkšanas risks ir lielāks nekā tikt izmestam no groza.
Ja pastāv noslīkšanas risks un nav nodrošināta tehniska aizsardzība, obligāti jāvalkā
glābšanas veste.
Ja nepieciešams, jālieto arī citi individuālie aizsardzības līdzekļi.
NCC darbiniekiem jāvalkā saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem izsniegtais darba
apģērbs un apavi.
Noteikumus, kas attiecas uz apmeklētājiem, skat sadaļā „Apmeklētāji”.
ID06
Ikvienam darba vietā jābūt uzņēmuma izsniegtai identifikācijas zīmei (ID06) un
nepieciešamības gadījumā jāspēj uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.
IERAŠANĀS REĢISTRĀCIJA
Saskaņā ar likumu visiem būvniecības vai komunikāciju ierīkošanas objektā
nodarbinātajiem ir pienākums elektroniski reģistrēt savu klātbūtni darba vietā. Tas nozīmē,
ka ikvienam nodarbinātajam pašam ir jāatbild par savu reģistrāciju, respektīvi, jāreģistrējas
pēc ierašanās darba vietā un pirms tās atstāšanas. Reģistrācijai tiek izmantots norādītais
tehniskais aprīkojums. Ja kāda iemesla dēļ reģistrēšanās neizdodas, jāsazinās ar darbu
vadību.
KĀRTĪBA UN SAKOPŠANA
Darba vietai jābūt kārtīgai un sakoptai. Tas palīdz novērst daudz negadījumu un palielināt
darba ražīgumu. Ikvienam ir pastāvīgi jātur sava darba vieta sakopta. Materiāli jāuzglabā
norādītajā vietā, nenobloķējot transporta ceļus. Materiāli jānovieto stabili un, ja
nepieciešams, jānostiprina. Kārtība zonā ap darba vietu ir svarīga, lai nepakļautu
apdraudējumam trešās personas. Jāievēro prasības un noteikumi par konteineru, materiālu,
mašīnu utt. novietošanu. Ja darba laikā var rasties kvarcu saturoši putekļi, tīrīšana jāveic tā,
lai nepieļautu putekļu izplatīšanos. Jāveic mitrināšana vai jālieto putekļsūcējs ar HEPA
filtru (13. klase). Nav atļauts izmantot tīrīšanai saspiesto gaisu.
DROŠĪBAS APRĪKOJUMS
Pirms darba sākšanas vienmēr jāpārbauda drošības aprīkojums, lai pārliecinātos par tā
nevainojamu stāvokli un funkcijām. Varbūtējie trūkumi nekavējoties jānovērš / par tiem
jāinformē darbu vadība.
Iekārtu, transportiera lentes vai tamlīdzīga aprīkojuma remonta laikā vienmēr jālieto
drošības slēdzene iedarbināšanas bloķēšanai. Šādus darbus nedrīkst veikt laikā, kad
aprīkojums darbojas.
Noteiktu darbu veikšanai var būt nepieciešams norobežot darba zonu, lai nepakļautu
apdraudējumam citas personas.
Uzmanību! Ja atsevišķu darbu veikšanai ir nepieciešams noņemt drošības aprīkojumu,
pirms tam jāsaņem atļauja no darbu vadības. Ir pienākums uzstādīt drošības aprīkojumu
atpakaļ vietā.
Ja drošības aprīkojuma tūlītēja uzstādīšana atpakaļ nav iespējama, jānorobežo darba zona
un nekavējoties jāinformē darbu vadība.
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Par šī noteikuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi var tikt piemērots sods saskaņā ar Darba
vides likumu.
DROŠĪBAS ATSTATUMI
Lai nepieļautu negadījumus, ir svarīgi ievērot drošu atstatumu līdz kustībā esošām
iekārtām. Drošības zona ap pamatu ierīkošanas mašīnām ir vismaz 25 m, un tajā drīkst
uzturēties tikai pamatus ierīkojošā uzņēmuma personāls. Lai no šīs prasības atkāptos, ir
nepieciešama īpaša sagatavošanās.
UGUNSDROŠĪBA
Par ugunsbīstamu materiālu izmantošanu / uzglabāšanu darba vietā vienmēr jāinformē
darbu vadība. Jāraugās, lai nebūtu nosprostoti evakuācijas ceļi, būtu pieejami
ugunsdzēšamie aparāti un degoši materiāli tiktu uzglabāti drošā veidā. Laikā, kad gāzes
baloni netiek izmantoti, tie jāglabā šim nolūkam paredzētā, atsevišķā vietā un jāmarķē ar
brīdinājuma norādēm.
Nedrīkst izmantot halogēnu starmešus.
UGUNSBĪSTAMI DARBI
Ar ugunsbīstamiem darbiem jāsaprot galvenokārt metināšana, griešana, darbs ar
griezējripām un slīpripām, lodēšana, kā arī darbs ar atklātu liesmu.
Nekādus ugunsbīstamus darbus nedrīkst sākt, kamēr NCC atbildīgā persona nav veikusi
pārbaudi un devusi atļauju. Aprīkojumam jāatbilst Darba vides pārvaldes prasībām, un
darbi jāveic saskaņā ar Ugunsdrošības apvienības noteikumiem. Jāievēro arī
apdrošināšanas sabiedrības prasības attiecībā uz profilakses pasākumiem.
APSKATE UN ATĻAUJAS
Ar likumā noteiktajiem laika intervāliem jāveic rakšanas mašīnu, ceļamkrānu, spiedienam
pakļautu iekārtu, pacēlājierīču un tamlīdzīga aprīkojuma apskate.
Iekārtas, kurām nav derīga apskates veikšanas apliecinājuma, izmantot nedrīkst. Apskates
veikšanas apliecinājums pirms darba sākšana jāuzrāda darbu vadībai / BAS-U. Noteiktu
mašīnu un iekārtu (piemēram, zāģu un groza pacēlāju, ceļamkrānu un kravas automašīnu)
izmantošanai, kā arī darbiem slēgtās telpās jāsaņem darba devēja / nomnieka rakstiska
atļauja.
DROŠA KRAVU PACELŠANA
Aizliegts atrasties zem paceltas kravas. Zona, kurā notiek pacelšana, jānorobežo. Ikvienam,
kurš veic kravas nostiprināšanu, ir jābūt apguvušam apmācības kursu „Droša pacelšana”.
KĀPNES UN STEĶI
Pieslienamās kāpnes nedrīkst izmantot. Izņēmuma gadījumā pēc sagatavošanās darbiem
jāsaņem kāpņu izmantošanas atļauja no dabu vadības. Pārējo kāpņu, darba steķu un darba
platformu lietošanā jāievēro nozares vadlīnijas „Droša darba vide”.
DARBS AR IEKĀRTĀM UN MAŠĪNĀM
Ikvienam, kurš lieto mašīnas un iekārtas, labi jāpārzina to funkcijas. Pastāvīgi jāpārbauda
iekārtas fiksācijas un aizsardzības aprīkojums. Gadījumā, ja rodas šaubas par kādas ierīces
izmantošanu, jāvēršas pie darbu vadības, lai saņemtu konsultāciju vai vērstos pie
piegādātāja.
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DARBI, KAS RADA TROKSNI / VIBRĀCIJU
Ikvienam ir jācenšas mazināt troksni un kaitējumu izraisošu vibrāciju. Šajā nolūkā jālieto
tādas iekārtas un aprīkojums, kas rada pēc iespējas mazāku troksni / vibrāciju, un/vai jāveic
aizsardzības pasākumi īpaši trokšņainu darbu laikā vai jānodrošina darbinieku rotācija,
veicot ar vibrāciju saistītus darbus.
Bez darbu vadības atļaujas nedrīkst lietot mūzikas atskaņošanas iekārtas. Klausīties mūziku
aizsargaustiņās vai atsevišķi pievienojamās austiņās ir aizliegts. Radiosakaru izmantošana ir
atļauta.
ELEKTRODROŠĪBA
Ar elektriskajām sistēmām un iekārtām saistītus darbus drīkst veikt tikai personāls ar
elektrotehniķa kvalifikāciju. Kabeļi ir viegli sabojājami, un tiem jābūt pakarinātiem. Nekādā
gadījumā nedrīkst lietot bojātus elektriskos kabeļus. Ja tiek konstatēts elektriskā kabeļa
bojājums, nekavējoties jāpārtrauc kabeļa lietošana un jāinformē darbu vadība.
ĶĪMISKAIS APDRAUDĒJUMS DARBA VIDĒ
Jāsastāda darba vietā izmantojamo bīstamo vielu saraksts. Tam jāietver norādījumi par
attiecīgās vielas lietošanu / uzglabāšanu un ar tās lietošanu saistītā risks novērtējums.
Apakšuzņēmējiem un piesaistītajiem uzņēmējiem jāiesniedz darba vadībai drošības datu
lapas par bīstamajām vielām, ko tie izmanto darba vietā.
Ikvienam, kurš strādā ar bīstamām vielām, jāsaņem informācija par riskiem un
nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem.
Lai strādātu ar noteiktām vielām, piemēram, azbestu, cieto plastmasu, kvarcu un svinu, ir
nepieciešama veselības pārbaude, piemērotības darbam apliecinājums, kā arī īpaša izglītība
saskaņā ar likumu.
MAŠĪNU UN VADĪBAS KABĪŅU AIZSARDZĪBA PRET PUTEKĻIEM
Kabīnes durvis un logi jātur aizvērti. Kabīnes tīrīšana jāveic ar riska novērtējumā
norādītajiem intervāliem, taču ne retāk kā vienreiz nedēļā. Tīrīšanai jālieto putekļsūcējs vai
mitra drāniņa. Katru dienu jāpārbauda kabīnes ventilācija. Ja tās funkcijas ir traucētas,
nekavējoties jāinformē darbu vadība. Regulāri jāpārbauda un jānomaina ventilācijas filtrs.
Ja tiek apstrādāti kvarcu saturoši materiāli, kabīnei jābūt aprīkotai arī ar atsevišķu gaisa
pievadi, kā arī temperatūras regulēšanas ierīcēm. Kabīnes gaisa pievades agregātam jābūt
aprīkotam ar smalko filtru, kas atbilst SS-EN-779, kā arī priekšfiltru.
SPRIDZINĀŠANA
Spridzināšanas darbi jāveic saskaņā ar drošības noteikumiem. Ja tiek konstatēta
nedetonējusi sprāgstviela, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāpieaicina darbu vadība, kā arī
spridzināšanas jomā kompetents personāls.
DARBS VIENATNĒ
Nekādus apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus nedrīkst veikt vienatnē, vakaros vai
naktīs, izņemot gadījumus, kad darbu vadība ir devusi īpašu atļauju, ko papildina īpaši
noteikumi un instrukcijas. Tas pats attiecas arī uz citiem darbiem, kur pastāv ievērojams
miesas bojājumu risks un darba ņēmējs ārkārtas situācijā nevar saņemt palīdzību. Šajā
sadaļā aprakstītais darbs iir jāiekļauj darba vietas riska novērtējumā.
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ALKOHOLS UN NARKOTIKAS
Alkohola un narkotiku ienešana un lietošana darba vietā ir aizliegta (skat. NCC noteikumus
par alkoholu un narkotikām). Personas, kuras atrodas reibumā vai ir darbnespējīgas cita
iemesla dēļ, darba vietā nedrīkst uzturēties. Ikvienam, kurš uzturas darba vietā, jābūt
gatavam veikt alkohola un/vai narkotiku pārbaudi. Var tikt veiktas neplānotas alkohola
un/vai narkotiku pārbaudes nejaušas izvēles kārtībā.
MOBILAIS TĀLRUNIS
Mobilā tālruņa lietošana darba laikā rada risku. Mobilais tālrunis jālieto drošā veidā –
paejot malā un ieņemot drošu un stabilu stāju. Mašīnu un ceļamkrānu vadītāji darba laikā
nedrīkst lietot mobilo tālruni. Privātas telefonsarunas jāveic darba pārtraukumos.
NELAIMES GADĪJUMI / STARPGADĪJUMI / NOVĒROJUMI
Par nelaimes gadījumiem un starpgadījumiem nekavējoties jāziņo darbu vadībai.
Reģistrācija jāveic NCC darba vides pārskata sistēmā Synergi. Arī piesaistīto uzņēmumu
personāls tiek aicināts instalēt aplikāciju Synergi.
Uzmanību! Informācijai par starpgadījumiem un novērojumiem ir liela nozīme mūsu
profilaktiskajā darba vides uzlabošanas darbā.
PIRMĀ PALĪDZĪBA
Darba vietā jāatrodas personālam, kas ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā, un ir jābūt
norādītiem šo personu vārdam.
Viegli pieejamā vietā jāatrodas pārsienamajiem materiāliem un acu skalošanas
aprīkojumam, un tie pastāvīgi jāpārbauda un jāpapildina.
DISKRIMINĒJOŠA ATTIEKSME
Nekādā gadījumā nav pieļaujama diskriminējoša attieksme (piemēram, „mobings”) vai
vajāšana. Par šādiem gadījumiem nekavējoties jāziņo darbu vadībai.
CITI KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Smēķēšana telpās ir aizliegta, un šis aizlieguma attiecas arī uz transportlīdzekļu un mašīnu
kabīnēm. Ārpus telpām smēķēt drīkst tikai norādītajās vietās.
Mājdzīvnieki darba vietā nedrīkst atrasties.
Nepilngadīgie darba vietā nedrīkst uzturēties. Izņēmums ir mācekļi, kas strādā praksē
celtniecības programmas ietvaros vai tml.
APMEKLĒTĀJI
Apmeklētājiem jāpiesakās darbu vadībai, lai saņemtu instruktāžu un pavadību.
Par apmeklētājiem tiek uzskatīti uzņēmumam nepiederošas personas, kā arī NCC personāls,
kas tās pavada būvdarbu veikšanas vietā. Apmeklētājiem jāvalkā vismaz ķivere ar siksnu,
acu aizsargaprīkojums un signālkrāsas veste, kā arī jānēsā līdzi un nepieciešamības
gadījumā jālieto dzirdes aizsargaprīkojums. Ja apmeklētāji ir jaunieši, kas ieradušies
izglītojošā nolūkā, jāievēro īpašas procedūras.
KVARCS
Jāveic kvarca putekļu izplatīšanos ierobežojoši pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu
ekspozīciju. Riska novērtējums jādokumentē. Pirmkārt, jāsavāc putekļi pie to rašanās avota,
otrkārt, jāveic mitrināšana ar ūdeni vai citi ekspozīciju mazinoši pasākumi.
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PAPILDINĀJUMS APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PIESAISTĪTAJIEM UZŅĒMĒJIEM
Apakšuzņēmējiem un piesaistītajiem uzņēmējiem jāraugās, lai arī viņu personāls un
varbūtējie apakšuzņēmēji iepazīstas ar šiem noteikumiem un tie tiek ievēroti.
Apakšuzņēmējiem un ārpakalpojumu sniedzējiem jāiesniedz riska novērtējums un, ja
paredzēts veikt ar risku saistītus / jauna veida darbus, savlaicīgi jāiesniedz darbu vadībai
darbu sagatavošanas plāns. Katram uzņēmējam ir pienākums izsniegt saviem darba
ņēmējiem aizsardzības līdzekļus, kas jālieto darba vietā un ir nepieciešami drošam darbam,
kā arī nodrošināt, lai regulāri tiktu veikta aprīkojuma apskate un apkope. Darbus ārpus
noteiktā darba laika drīkst veikt tikai pēc saskaņošanas ar darbu vadību.
SANKCIJAS
Ja netiek ievēroti šie kārtības un drošības noteikumi vai specifiskie noteikumi, kas ir spēkā
darba vietā, tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar procedūru „Sankcijas par kārtības un
drošības noteikumu pārkāpumiem“. NCC ir tiesības par noteikumu pārkāpumu izraidīt
pārkāpēju no darba vietas. NCC tiesības iekasēt no apakšuzņēmējiem sodu 10.000 kronu
apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.
Uzmanību!
PERSONAS, KAS NEIEVĒRO ŠOS DROŠĪBAS UN KĀRTĪBAS NOTEIKUMUS, VAR TIKT
IZRAIDĪTAS NO DARBA VIETAS!
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Apstiprinājums par iepazīšanos ar NCC kārtības un drošības
noteikumiem
ES STRĀDĀJU UZŅĒMUMĀ:

NCC APAKŠUZŅĒMĒJS:

UZŅĒMUMA APAKŠUZŅĒMĒJS:

UZŅĒMUMA ADRESE:

PASTA INDEKSS:

PILSĒTA / VIETA:

VĀRDS:
PROFESIJA:
DZĪVESVIETAS ADRESE:
TĀLRUNIS MĀJĀS:

UZVĀRDS:
PASTA INDEKSS:
TĀLRUNIS DARBĀ:

PILSĒTA / VIETA:
MOBILAIS TĀLRUNIS:

KONTAKTPERSONA NELAIMES GADĪJUMĀ (UE norāda
tiešo vadītāju):

TĀLRUNIS DARBĀ:

MOBILAIS TĀLRUNIS:

Man ir šāda izglītība:

Apmācība
Safe Construction Training
Sastatnes: vispārīgā apmācība 2-9 m
īpaša apmācība
aizsardzība pret nelabvēlīgiem
laikapstākļiem
profesionālais apliecinājums
Ugunsbīstami darbi
Droša kravu pacelšana
Darba platformas (groza pacēlāji,
salokāmie un izbīdāmie pacēlāji)

X Spēkā
līdz

Apmācība

Attiecas uz personām, kas darba vietā vadīs
transportlīdzekli vai darba mašīnu
Vadīja apliecības kategorija; jānorāda
kompetence:
Profesionāla vadītāja apliecība
Darbs uz ceļiem, 1. un 2. līmenis (prasības
būvniecības transportlīdzeklim ar
vadītāju), 3.b līmenis (atbildīgais par
marķējumu) un 3.b līmenis (uzraudzība un
satiksmes vadība); jānorāda līmenis:

Individuālais aizsargaprīkojums (visam
NCC personālam obligāts, pārējiem ieteicams)

ADR pamati (transportēšanai ar mazāk
nekā 1000 riska punktiem)

Pirmā palīdzība, ieskaitot atdzīvināšanu
ar sirdsdarbības un elpošanas
atjaunošanu

ADR – ievada kurss par bīstamo kravu
transportēšanu

Darbs ar cietajām plastmasām
(apliecinājums nedrīkst būt vecāks par
5 gadiem)
Azbests (atsevišķa apmācība)

X Spēkā
līdz

Ekonomiska vadīšana (ECO-Driving)
Darbs ar kravas automašīnu, automašīnas
tips:
Vides aizsardzības kurss
Ieteikumi un drošības norādījumi

Apliecība darbam ar motorzāģi
(līmenis A, B, C, D, E) vai apliecība
darbam ar krūmgriezi (RA/RB);
jānorāda līmenis:
Motora pārsegs (visam NCC
personālam obligāts, pārējiem ieteicams)
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Personu apliecinošs dokuments: Es varu nepieciešamības gadījumā uzrādīt
derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai vadītāja apliecību).

 Jā

ID06: es nēsāju līdzi ID06.

 Jā

Drošības datu lapas: es lietoju obligātai marķēšanai pakļautus ķīmiskos
produktus.
Ja atbilde ir „jā”, jāiesniedz NCC darbu vadībai drošības datu lapa(-s).

 Jā

 Nē

Medicīniska informācija / slimības, par ko vēlos paziņot NCC darbu vadībai:
Es apzinos, ka šīs ziņas var tikt iekļautas NCC datubāzē. Es atļauju NCC
iekļaut ziņas datubāzē un apstiprinu, ka šīs ziņas atbilst patiesībai.
Ar darba vietā spēkā esošajiem kārtības un drošības noteikumiem iepazinos un saprotu, kādas
sankcijas tiks piemērotas to neievērošanas gadījumā.
Paraksts:

Datums:
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PIELIKUMS – pārbaudes jautājumi par kārtības un drošības noteikumu tēmu

Apvelciet pareizo atbildes variantu!
1. Kura pienākums ir ievērot kārtības un drošības noteikumus darba vietā?
A. Tikai apmeklētājiem
B. Tikai tiem, kuri strādā šajā darba vietā
C. Visiem, kuri atrodas šajā darba vietā

2. Kuriem individuālās aizsardzības līdzekļiem jābūt vienmēr?

A. Ķiverei, aizsargapaviem un brīdinājuma apģērbam
B. Brīdinājuma apģērbam, aizsargbrillēm, ķiverei ar zoda siksnu, aizsargapaviem
C. Tādu prasību nav

3. Kādas būs sekas, ja apakšuzņēmējs/nolīgts darbinieks neievēros noteikumus?
A. Nekādas
B. Jūs var izraidīt no darba vietas, un jūsu uzņēmumam var nākties samaksāt
naudas sodu 10 000 kronu apmērā
C. Par jums tiek ziņots Zviedrijas Darba vides pārvaldei

4. Kas jādara, ja konstatējat riskantu situāciju?
A. Jāpārtrauc darbs un jāpaņem Time Out
B. Jādodas projām no darba vietas
C. Nekas nav jādara

5. Kā noskaidrot, kāds risks pastāv darba dienas laikā?
A. To nav iespējams noskaidrot
B. Pirms darba sākšanas jums jāveic ikdienas drošības pārbaude
C. Nezinu

6. Kādi noteikumi NCC attiecas uz kāpnēm un steķiem?

A. Pieslienamās kāpnes nedrīkst izmantot. Izņēmumu gadījumā jāsaņem kāpšanas atļauja
B. Katrs uzņēmums to nosaka pats
C. Nav nekādu noteikumu

7. Kam jūs ziņojat, ja noticis incidents vai nelaimes gadījums?

A. Par nelaimes gadījumiem/starpgadījumiem nekavējoties jāziņo darbu vadībai, un tas jāreģistrē Synergi
B. Nekādu prasību nav
C. Darba drošības pārstāvim

8. Kas nepieciešams, lai darba vietā drīkstētu atrasties ārpus parastā darba
laika?
A. Nekādu prasību nav
B. Par to jāinformē tiešais priekšnieks
C. Īpaša NCC atļauja ar konkrētiem noteikumiem un norādījumiem

9. Kas attiecas uz ļaunprātīgu diskrimināciju?
A. Darba vietā nedrīkst parādīties grafiti, nedrīkst notikt terorizēšana vai pārkāpumi. Par šādiem
gadījumiem nekavējoties jāziņo darbu vadībai
B. Nekādu prasību nav
C. Nezinu

10. Kas attiecas uz darbu, kurā rodas kvarcu saturoši putekļi?

A. To izlemj darba drošības pārstāvis
B. Jāveic pasākumi, lai samazinātu šādu putekļu iedarbību, un, pirmkārt, putekļi jāuztver to rašanās vietā
C. Nav nekādu prasību

