הבטחת הבטיחות בעבודות בניה בשגרת הפעילות

בד״ח בטיחות – רשימה לבקרה עצמית של מנהל עבודה
רשימת הפעולות החיוניות המבוצעות על ידי מנהל עבודה בהתחלת יום עבודה ,במהלכו ובסיומו.
רשימה זו איננה באה במקום דרישות כל דין ויש לקיים את הכלול בה ,ביחד עם קיום דרישות כל דין.
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תדריך התחלת יום

 .1 רכז את כל העובדים באתר לתדריך בטיחות
כללי של תחילת יום ומיד לאחר מכן ,רכז את ראשי
קבוצות העובדים באתר.
 .2 העבר דגשי בטיחות לראשי הקבוצות.
 .3 תאם עבודות בין קבוצות עובדים ,קבע עדיפויות
בעבודות ואת סדר הביצוע באזורים משותפים.

סיור התחלת יום
 .1 הובל סיור של ראשי הקבוצות באזורי העבודות
המתוכננות לאותו יום העבודה .בסיור ישתתפו כל
ראשי הקבוצות או חלקם ,לפי שיקול דעתך.
 .2 בדוק ביחד ראשי הקבוצות את קיומם של
תנאים בטוחים ובעיקר את אלה:

∕
∕ היעדר מפגעים;
∕ מעקות זמניים,
∕ הגנות קצות משטחים;
∕ הגנות פתחים ופירים;
∕ זיהוי נקודות עיגון לרתמות וקווי חיים;
∕ פיגומים;
∕ היעדר סיכוני חשמל.
היעדר ליקויי בטיחות;

 עוזר הבטיחות.
 ראשי קבוצות העובדים
באתר.
 במידת האפשר ,צרף
ראשי קבוצות עובדים
המתוכנות לעבוד באתר
בהמשך יום העבודה.
 עוזר הבטיחות.
 ראשי קבוצות העובדים
באתר.
 במידת האפשר ,צרף
ראשי קבוצות עובדים
המתוכנות לעבוד באתר
בהמשך יום העבודה.
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 .3 תאם תיקון ליקויים ומנע התחלת ביצוע עבודות
עד להסרתם של הליקויים או המפגעים.
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שיחות בטיחות

 .1 וודא קיום שיחות בטיחות בצוותים על ידי ראשי
הצוותים והיכן שנדרש ,בסיועו של עוזר מנהל
הבטיחות.
 .2 הצטרף לאחת הקבוצות שבהן מתקיים תדריך
הבטיחות.
 .3 בדוק שתוכן התדריך תואם את דגשי הבטיחות
שהעברת במהלך הסיור עם ראשי הצוותים.

בקרת בטיחות

 .1 הסתובב באתר וקיים בקרה אודות ביצועי
הבטיחות ,סידורי הבטיחות וקיים בקרה של
הדרכות והסמכות עובדים ובדיקות כלי הרמה,
ציוד טעון בדיקה ,פיגומים טפסות ,חפירות.
קיים חניכה והדרך עובדים בשטח.
 .2 התמקם במוקדים שבהם להערכתך קיימים
סיכונים מוגברים וסייע להבטחת הבטיחות
בעבודות אלו.
 .3 לווה אישית הערכת סיכונים לקראת ביצוע
עבודות ראשונות מסוגן או לקראת ביצוע עבודות
מסוכנות בטיבן.





עוזר הבטיחות.
ראשי קבוצות עובדים.
כל העובדים באתר

 10דקות

הפעל את עוזר
הבטיחות במקביל ,היכן
שיידרש.
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