Sabiedriskās kārtības
un drošības noteikumi
Skanska Zviedrija

Laipni lūdzam Skanska un mūsu darba vietās!
Mēs vēlamies, lai jums pie mums patiktu un jūs
justos gaidīts Skanska darba vietās! Lai jūs varētu
labi strādāt drošā un veselīgā darba vidē, pastāv
Skanska kārtības un drošības noteikumi.
Noteikumi attiecas uz visiem, kas uzturas Skanska
būvlaukumos un stacionārajās ražotnēs. Tās papildina, bet neaizstāj spēkā esošos tiesību
aktus.
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Piezīme
Ja rodas jautājumi par šī dokumenta interpretāciju, dokumenta oriģināls zviedru valodā
ir noteicošs.
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Noteikumi pašaizsardzībai
Mums visiem ir jāpalīdz, lai padarītu darbavietas drošas un veselībai nekaitīgas. Visas
darbības jānovērtē attiecībā uz risku un jāievēro Skanska drošības prasības. Ja pamaniet
riskantu uzvedību, vienmēr iejaucieties. Jūsu rīcība un darbības ir ļoti svarīgas jūsu un citu
cilvēku labklājībai.
•
•

•

Pārtrauciet savu un citu cilvēku darbu, ja tas apdraud dzīvību vai veselību.
Labi pārziniet ārkārtas procedūras darba vietā. Darbu izvietojuma plānā jūs varat
redzēt evakuācijas ceļus, sapulcēšanās punktus, kur atrodas ugunsdzēsības un
pirmās palīdzības aprīkojums.
Par visiem ievainojumiem, incidentiem un novērojumiem ziņojiet savam tiešajam
priekšniekam vai atbildīgajam par darba aizsardzību. Nekavējoties informējiet
Skanska ražošanas vadību.

Pirms ierašanās darba vietā
Lai veiktu darbu Skanska darba vietās, jums ir jābūt pabeigtai būvniecības nozares
drošības apmācībai "Drošas būvniecības apmācība" un Ievads Skanska darbā.
Apstiprinātie drošības apmācības rezultāti tiek sertificēti pēc jūsu pirmās ierašanās darba
vietā, reģistrējoties ID06 kompetences datubāzē.
Ja jūs vēlaties pieņemt apmeklētājus darba vietā, tas jādara saskaņā ar darba vietas
kārtību. Visām personām, kas īslaicīgi uzturas darba vietā, ir jāapgūst apmeklētājiem
pielāgots ievads. Apmeklējumiem vienmēr jānotiek kopā ar uzņēmuma kvalificētajiem
pavadītājiem.

Kvalifikācija un atļauja
Ja jūs gatavojaties veikt darbu, kas prasa papildu kvalifikāciju, piemēram, karstos darbus,
celtņu operatora, iekrāvēju vadītāja, sastatņu montētāja, kā arī portāla vai noteikta darba
aprīkojuma, piemēram, motorzāģa/motorgriežņa lietotājam ir jāpierāda sava atbilstība,
reģistrējoties ID06 kompetenču datu bāzē vai ar rakstisku dokumentāciju par pabeigto
apmācību.
Gadījumos, kad ir nepieciešama arī rakstiska atļauja, piemēram, lai piekabinātu kravu,
izmantotu ar mehānismu darbināmu pacelšanas ierīci, iekrāvēju vai mobilā darba
platformu, būs nepieciešama jūsu darba devēja rakstiska atļauja.
Sertifikāts un jūsu darba devēja rakstiska atļauja ir jāiesniedz Skanska ražošanas vadībai
pirms darbu sākuma.

Ierašanās un klātbūtnes reģistrācija
Jūs esat atbildīgs par reģistrēšanos darba vietā, kur jūs
gatavojaties strādāt. Reģistrācija notiek katru dienu un tieši
pēc darba dienas sākuma. Reģistrācija pēc darba jāveic
maiņas beigās. Ja kāda iemesla dēļ reģistrācija nevar
notikt, jums nekavējoties jāsazinās ar Skanska ražošanas
vadību.
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Darba vietā jums sava ID06 karte ir jānēsā redzami, ievērojot ID06 noteikumus, un jāvar
autentificēties ar derīgu ID.

Darba laiks
Jāievēro Skanska pieņemtais darba laiks. Darba laika pārcelšana vai apvienošana nedrīkst
notikt bez rakstiskas vienošanās ar Skanska ražošanas vadību.

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Aizsargķivere ar aizsprādzējamu zoda siksnu, aizsargbrilles,
aizsargcimdi, aizsargkurpes ar papildu aizsardzību pirkstgaliem
un naglu aizsargzoli, un augstas redzamības apģērbs ķermeņa
augšdaļai ir obligātie aizsardzības līdzekļi ikvienam darba vietā.
Vajadzības gadījumā novirzei no obligātajiem aizsardzības
līdzekļiem, atļauju lūdz Skanska ražošanas vadībai. Novirzes
nedrīkst veikt bez rakstiskas atļaujas.
Saskaņā ar pašreizējiem riska novērtējumiem, darba plānu un
drošības instrukcijām jāizmanto papildu individuālie aizsardzības
līdzekļi, piemēram, augstāka brīdinājuma klase, dzirdes aizsardzība, elpošanas
aizsardzība, aizsargbrilles, aizsarglīdzekļi pret kritienu, glābšanas veste un īpašs darba
apģērbs.
Jūs esat atbildīgs par savu individuālo aizsardzības līdzekļu uzturēšanu un saglabāšanu,
lai tas saglabātu savus aizsardzības un higiēnas standartus.

Aizsargierīces
Jums vienmēr jāpievērš uzmanība un jāievēro norobežotās ejas riska zonā, kā arī
nožogojumi un brīdinājuma zīmes.
Ja darbs, ko jūs gatavojaties veikt, ir saistīts ar traumu risku
kādam citam, ir jāuzstāda pagaidu aizsardzība. Tas attiecas arī
uz darbiem, kas notiek vienam virs otra. Barjera sastāv no
fiziskas barjeras, piemēram, vārtiem, žoga vai īslaicīga darba
gadījumā plastmasas ķēdes. Plastmasas sloksnes var izmantot
tikai ārkārtas un īstermiņa uzdevumiem telpās.
Visām atverēm uz grīdas jābūt pārsegtām, noenkurotām un
marķētām. Materiālam, kas pārsedz atveri, jāspēj izturēt slodzi,
kurai tas var tikt pakļauts.
Jūs nekad nedrīkstat noņemt aizsargierīces, piemēram, aizsargmargu vai aizsargvāku bez
riska novērtējuma veikšanas, darba plāna un Skanska ražošanas vadības atļaujas. Ja
noņemat aizsargierīci, jums ir pienākums to atjaunot.
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Riski darbā
Pirms darba uzsākšanas jums jāapgūst zināšanas par to, kā darbs ir jāveic, un jāpārzina
pašreizējie apstākļi un aizsardzības pasākumi. Reaģējiet uz izmaiņām un nodrošiniet, ka
plānošana tiek pielāgota darbam.
Jums vienmēr ir tiesības pārtraukt darbu, ja to uztverat kā riskantu jums vai kādam citam.
Pēc tam nekavējoties informējiet Skanska ražošanas vadību.

Darbs noslēgtā telpā
Pirms sākat darbu slēgtā telpā, pārliecinieties, ka:
•
•
•
•

Telpā ir droši iekļūt.
Visi mērījumi ir veikti.
Mērīšanas un/vai aizsardzības līdzekļi ir savās vietās.
Avārijas iekārtas ir pieejamas, un jūs esat informēts par ārkārtas procedūrām.

Darbu slēgtā telpā nekad nedrīkst veikt kā darbu vienatnē.

Darbs ar kritienu risku
Pirmkārt, darbā izmanto risinājumus, kas nav individuālie kritiena aizsardzības līdzekļi, ja
pastāv kritiena risks, piemēram, sastatnes, aizsargmargas vai cita kolektīva aizsardzība,
piemēram, drošības tīkls. Ja tas nav iespējams, tiek
izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi pret kritienu.
Jūs drīkstat izmantot tikai tādas sastatnes, kas ir
atļautas un paredzētas darbam, kuru gatavojaties veikt.
Pirms kāpšanas uz sastatnēm pārliecinieties, vai tās ir
pārbaudītas un apstiprinātas.
Kāpnes drīkst izmantot tikai izņēmuma gadījumos, un
tad jāievēro Skanska noteikumi par kāpnēm un
pastatņiem.
Darbu no pacēlāja un darbu ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem pret kritienu drīkst
veikt tikai pēc dokumentētas apmācības. To nekad nedrīkst veikt kā darbu vienatnē. Pirms
darba sākšanas jāsastāda glābšanas plāns

Ugunsbīstamie darbi
Ja jūs gatavojaties veikt metināšanas, griešanas un līdzīgus ugunsbīstamu darbus, jums ir
nepieciešams derīgs apmācību sertifikāts un atļauja no atbildīgās personas par karstajiem
darbiem.
•
•

Ja gāzes balonus neizmanto, tos savāc paredzētajā vietā ar redzamu brīdinājuma
zīmi, uzliek aizsargvāciņu, tos uzglabā stāvus un labi nostiprinātus.
Putuplasts darba vietā uzliek lielas prasības attiecībā uz uzglabāšanu un apstrādi,
kā arī īpašu uzmanību, veicot karstos darbus.
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Trokšņaini darbi
Plānojot un izvēloties metodes, iekārtas un aprīkojumu, jums jāveic pasākumi, lai
samazinātu īpaši trokšņainu darbu vai pasargātu no tā. Troksni samazina pēc iespējas
tuvāk avotam.

Putekļaini darbi
Jums ir jāveic pasākumi, lai samazinātu vai pasargātu no
putekļiem. Putekļus jāsamazina pēc iespējas tuvāk avotam,
piemēram, ar putekļu aizsardzību, integrētu nosūkšanu uz
mašīnas, putekļu sūcēju, punktu nosūkšanu vai ūdens
strūklu. Tīrot, izmantojiet putekļsūcēju. Grābekli var izmantot
rupjai tīrīšanai.

Elektriskie darbi
Tikai jūs, kas east daļa no uzņēmuma paškontroles programmas elektroinstalācijas darbā
un kam ir atļauja no elektroinstalācijas vadītāja, drīkstat iejaukties darba vietas
elektroinstalācijā. Jāievēro darba vietas "pārtraukuma un noslēgšanas – drošas
atslēgšanas" kārtība.
•
•
•

Visām elektroiekārtām ir jābūt aprīkotām ar zemesslēguma slēdzi.
Kabeļi jāuzkar vai jānosedz, lai samazinātu risku, ka kāds varētu paklupt.
Regulāri pārbaudiet visus elektroinstrumentus, iekārtas un kabeļus. Bojātas
iekārtas nekavējoties jāatslēdz.

Ķīmiskie produkti un bīstamās vielas
Ja izmantojat ķīmiskos produktus, pirms darba sākšanas Skanska ražošanas vadībai
vienmēr jāsniedz informācija par produktu, tostarp drošības datu lapas. Visas ķīmiskās
vielas uzskaita ķīmisko vielu sarakstā. Jums jāzina, kur jūsu darba vietā jūs varat atrast
informāciju par pasākumiem negadījumu, piemēram, noplūdes, pārplūdes gadījumā vai
iešļakstot acīs.
Produktus ar bīstamām īpašībām, kas apzīmēti ar
bīstamības simbolu, drīkst izmantot tikai saskaņā ar
norādījumiem no veiktā riska novērtējuma un
iespējamā darba plāna. Ja jūs strādājat ar produktiem,
jums ir jābūt zināšanām par drošu apiešanos ar tiem.
Ķīmiskās vielas marķē un uzglabā drošā, bez
izšļakstīšanās vai noplūdes riska augsnē un ūdenī, tās
aizsargā pret sadursmēm un bez piekļuves
nepiederošām personām.
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Preču iekraušana, izkraušana un apstrāde
•
•
•
•

Iekraušanu un izkraušanu drīkst veikt tikai norādītajā vietā.
Transportlīdzekļu vadītāji, kuriem jāiekrauj vai jāizkrauj preces, paziņo par
ierašanos piegādes koordinatoram darba vietā.
Iekraušanu vai izkraušanu nedrīkst sākt bez atļaujas.
Iekraušanas un izkraušanas vietu, ja iespējams, norobežo. Tikai darbībā
iesaistītās personas var atrasties izkraušanas vai iekraušanas zonā, un tām
jāatrodas drošā attālumā no kravas un transportlīdzekļa.

Celšanas operācijas
•

•
•

Tikai pilnvarotas un izraudzītas personas ar darba
devēja rakstisku atļauju var veikt pacelšanu ar
mehānismu darbināmu pacelšanas ierīci.
Kravu var piekabināt tikai pilnvaroti un izraudzīti kravas
piekabinātāji ar darba devēja rakstisku atļauju.
Nekad nestāviet zem paceltas kravas.

Mašīnas un transportlīdzekļi
Ekskavatorus, riteņu iekrāvējus, pārvadātājus, betona sūkņus, celtņus, pacelšanas ierīces,
liftus, pacēlājus un tamlīdzīgu aprīkojumu pārbauda saskaņā ar noteikto laika intervālu.
Nedrīkst izmantot iekārtas, kam nav norādes par apstiprinātu pārbaudi. Pirms darbu
sākuma Skanska ražošanas vadībai ir jāuzrāda pārbaudes sertifikāts.
Ja jūs gatavojaties izmantot mašīnas vai citu tehnisko aprīkojumu, pirms darba
uzsākšanas pārbaudiet tā stāvokli, un vai nepieciešamās aizsargierīces darbojas pareizi.
Skanska darba vietās izmantotajiem manipulatora pacēlājiem jābūt aprīkotiem ar
funkcionējošām iekārtām pret iespīlēšanos.
Turklāt jums vajadzētu:
•
•
•
•

Uzpildīt degvielu darba transporta līdzeklī tikai tam paredzētajā vietā, degvielas
uzpildes laikā transporta līdzeklim vienmēr jābūt izslēgtam.
Pārliecinieties, ka jūsu darba transportlīdzeklis vai darba mašīna ir gatava
noplūdes gadījumam.
Nodrošiniet, ka pasažieriem ir atļauts uzturēties darba vietā, un izmantot tikai
atļautos sēdekļus transportlīdzeklī.
Novietojiet darba transportlīdzekli stāvēšanai tikai norādītajā vietā.

Rakšanas darbi
•
•
•

Ja jūs strādājat rakšanas darbos vai to tuvumā, izpildiet darba vietas atbildīgās
personas par rakšanas darbiem norādījumus.
Rakšanas vietā drīkst atrasties tikai pilnvarots personāls, un personu skaits
rakšanas vietā ir jāsamazina līdz minimumam.
Saglabājiet evakuācijas ceļus rakšanas vietā bez šķēršļiem.
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Mobilo tālruņu lietošana un skaņas sistēma
Jums vienmēr vajadzētu pievērst uzmanību uzdevumam un apkārtnei. Tāpēc mobilos
tālruņus un mobilās datu ierīces drīkst izmantot tikai atbildīgā veidā. Jāievēro sekojošais:
•
•

•

•
•

Lietojot mobilo tālruni vai planšetdatoru, nostājies drošā vietā.
Ja jums kā transportlīdzekļa, mašīnas vai celtņa vadītājam, ir nepieciešams
izmantot tālruni, tas izmantojams īsākiem darba zvaniem, un tad jāizmanto
brīvroku sistēmu.
Saziņu starp autovadītāju un darbiniekiem konkrēta uzdevuma laikā var veikt
brīvroku režīmā, ja riska novērtējums ir parādījis, ka tas palielina darba uzdevuma
drošību.
Privāta izmantošana galvenokārt notiek pārtraukumos.
Jūs drīkstat izmantot skaņas sistēmas (radio, ausu aizsargus ar radio, mp3
atskaņotājus vai tamlīdzīgas ierīces) tikai pēc risku novērtēšanas un atļaujas
saņemšanas no Skanska ražošanas vadības.

Noteikumi, kas palīdzēs ikvienam justies labi
Daudzveidība un iekļaujoša vide
Skanska darba vietās mēs tiecamies pēc atvērtas un
iekļaujošas darba vides, kurā ņemtas vērā ikviena
prasmes un pieredze. Jūs esat atbildīgs par tādas darba
vides veidošanu, kur pret ikvienu izturas labi, katrs jūtas
cienīts un pieņemts.
Ja jums ir aizdomas par ētikas pārkāpumu, vai esat ticis
pakļauts nepieņemamai uzvedībai, piemēram,
uzmākšanās vai ļaunprātīga izturēšanās, jums jārīkojas nekavējoties. Pirmkārt, runājiet ar
Skanska ražošanas vadību, jūsu vadītāju vai cilvēkresursu kontaktpersonu. Ja jūs vēlaties
palikt anonīms, jūs varat tā vietā sazināties ar Skanska Ētikas padomi. Kontaktinformācija
ir atrodama group.skanska.com/reportconcern.

Kārtība un sakārtotība
Jūs esat atbildīgs par sava darba veikšanu tādā veidā, kas darba vietā nerada risku jums
vai citiem. Tas nozīmē, ka jūs:
•

Uzglabājiet darba materiālus un darbarīkus droši un norādītajā vietā, lai tie
nevarētu apgāzties, nokrist, tikt aizpūsti vai citādi radīt risku citiem.
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•
•
•
•

Nebloķējiet savienojošos ceļus, piemēram, transporta un evakuācijas ceļus.
Dienas laikā nepārtraukti attīriet jūsu darba zonu no gružiem.
Atkritumus šķirojiet paredzētajā vietā un nodrošiniet, ka bīstamie atkritumi tiek
šķiroti un apstrādāti noteiktajā veidā.
Novietojiet transportlīdzekli stāvēšanai norādītajā vietā.

Alkohols un narkotikas
Skanska darba vietās ir aizliegts uzturēties, esot alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Nav
atļauts arī uzglabāt, nodot vai lietot alkoholu darba vietā jebkurā diennakts laikā. Iesaistītās
personas tiks nekavējoties izraidītas no darba vietas, un pēc tam tiks veikti pasākumi. Var
tikt veikti alkohola un narkotiku testi.
Nekavējoties sazinieties ar ražošanas vadību, ja jums ir aizdomas, ka kāds darba vietā ir
alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.

Smēķēšana
Nevienu nedrīkst pakļaut tabakas dūmu ietekmei. Tāpēc smēķēšana ir atļauta tikai ārpus
telpām vietās, ko norāda Skanska ražošanas vadība. Tas attiecas arī uz elektroniskajām
cigaretēm.

Fotografēšana un sociālie mediji
Dažās no Skanska darba vietām ir aizliegts fotografēt tālākai ārējai lietošanai.
Noskaidrojiet pie sava darbu vadītāja, kādi ir noteikumi jūsu darba vietā. Kopumā:
•
•

Izrādiet cieņu pret citiem un jautājiet, pirms fotografēt kādu.
Pirms fotogrāfiju izplatīšanas vai dalīšanās sociālajos medijos vienmēr padomājiet
par Skanska un kolēģiem.

Nepilngadīgie darba vietā
Skanska darba vietās ir atļauts strādāt tikai personām, kurām ir vismaz 16 gadi. Ja esat
vecumā no 16 līdz 18 gadiem, jums ir jābūt izraudzītam vadītājam, un jūs varat veikt tikai
tos uzdevumus, kam ir risku novērtējums un kas ir atļauti nepilngadīgajiem.

Mājdzīvnieki
Jums nav atļauts ņemt līdzi mājdzīvniekus uz kādu no Skanska
darba vietām.
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Sabiedriskās kārtības
un drošības noteikumi
Skanska Zviedrija

Noteikumi, kas attiecas uz darba vietu
Papildus šī dokumenta noteikumiem darba vietā, kurā jūs strādāsiet, var būt specifiski
noteikumi, kas jums jāzina un jāievēro. Tie ietver, piemēram, darba laiku darba vietā,
sanāksmju un pārbaužu kārtību un darba loģistiku.

Pasākumi noteikumu neievērošanas gadījumā
Mēs pieprasām, lai ikviens darba vietā izpildītu Skanska Zviedrija vispārējos kārtības un
drošības noteikumus. Ja jūs pārkāpjat noteikumus, jūs var tikt izraidīts no darba vietas.
Nopietnu pārkāpumu gadījumā var tikt uzlikti naudas sodi vai veikti darba tiesību
pasākumi.
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