ДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ ЛЮДЕЙ

Рекомендація № 2

МИ ВПРОВАДИЛИ НАСТУПНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:
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Вхід/Вихід з території будівництва.

Aвтотранспортними засобами, призначеними
за своєю конструкцією для перевезення більше
7 і не більше 9 осіб, враховуючи водія - даним
транспортним засобом можна одночасно
здійснювати перевезення при заповненні не
більше половини усіх сидячих місць.

Організація перерв на сніданок та обід
- дотримання безпечної дистанції. Слід
робити перерви у різний час, не змішувати
різні бригади.

Ротаційний початок роботи або праця
за змінами.
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Там, де неможливо дотримуватися дистанції
у 1,5 м з огляду на вид виконуваних робіт, ми
рекомендуємо використовувати відповідні
засоби індивідуального захисту згідно
з рішенням керівника будівництва/робіт.

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ Є ГАРАНТІЄЮ
БЕЗПЕКИ ІНВЕСТИЦІЇ

Рідина для дезінфекції на будівництвах
та в офісах, не забудь про інструкції та
інформаційні плакати.
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Щоденна дезінфекція хімічними
засобами спільних частин.

Обмеження безпосередніх контактів,
нарад, зустрічей та виїздів.
- рекомендовані відеоконференції
- рекомендовані наради, мультимедійні
семінари
Якщо ви відходите від вашого столу/
робочого місця - одягніть маску.

