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Directiva amplasamentului de construcții

Limitarea transmisiei Corona (SARS-Cov-2) pe șantiere

Ministerul Economiei, Muncii și Locuinței, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Sociale și Integrării, recomandă operatorului să respecte următoarele reguli.
1. Implicarea obligatorie a coordonatorului în domeniul securității și protecției
sănătății în planificarea și implementarea proiectului de construcție.
2. Efectuarea unei evaluări a riscurilor și instrucțiuni pentru cazul special al riscului
de infecție cu virusul corona.
3. Ori de câte ori este posibil, menținerea unei distanțe de cel puțin 1,50 m față de
colegi și alte persoane.
4. Normele generale de igienă trebuie respectate într-o măsură deosebită.
5. Trebuie să se asigure că angajații intră în contact unii cu alții cât mai puțin în timpul lucrului.
6. Ori de câte ori este posibil, în apropierea locurilor de muncă trebuie să fie
prevăzute un număr suficient de instalații de spălare a mâinilor cu apă curentă,
săpun și prosoape de unică folosință.
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7. Asigurați-vă că încăperile sau zonele de repaus au suprafețe ușor de curățat,
care sunt curățate zilnic.
8. Trebuie să se asigure că contactele între diferite meserii nu se fac în camerele de
pauză sau în zonele de pauză.
9. Toți angajații trebuie să fie informați pe șantier cu privire la măsurile de protecție
care trebuie respectate, iar reglementările locației trebuie completate în consecință.
10. Datele de contact ale tuturor angajaților care intră și părăsesc șantierul trebuie să
fie asigurate și trebuie să fie disponibile.
11. Dacă este posibil, conducerea împreună într-un vehicul trebuie evitată. Numărul
angajaților care, cu toate acestea, întreprind călătorii comune trebuie limitat la
ceea ce este necesar. Călătoriile comune necesare trebuie separate în funcție de
meserii.

Informații suplimentare pot fi găsite în informațiile furnizate de persoana responsabilă
BG Bau:
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/handlungshilfefuer-das-baugewerbe-coronavirus-sars-cov-2/
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