Arbetsmiljöplan, del 2
Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen

Verksamt företag och dess anställda skall aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet samt
även iakttaga och följa gällande lagar med tillhörande föreskrifter och anvisningar
Skyddshjälm är obligatorisk inom arbetsområdet och skall alltid användas (gäller även besökare).
Skyddskor med stålhätta och spiktrampskydd skall användas inom arbetsområdet.
Hörselkåpor med utrustning för radiomottagning, MP3-spelare och annan liknande utrustning får endast
användas under förutsättning att det finns medhörning.
Musikanläggning får ej användas inom arbetsområdet.
Husdjur får ej vistas på arbetsplatsen.
Alla på arbetsområdet skall bära företagslegitimation ID 06, väl synlig.
Personlig skyddsutrustning skall användas där så erfordras och tillhandahålls av respektive arbetsgivare.
Varselkläder skall användas vid arbeten som utförs där passerande fordonstrafik förekommer.
Fallsele skall alltid bäras när risk för fall från hög höjd finns, intill dess att permanent skyddsåtgärd anordnats.
Verksamt företag skall, på framställan av byggarbetsmiljösamordnaren delta i skyddsrond.
Kopia på gällande yrkesbevis skall överlämnas till byggarbetsmiljösamordnaren
Varje skyddsrond skall inledas med en genomgång och uppdatering av arbetsmiljöplanens risker och åtgärder.
När arbete i närheten av backande lastfordon och maskiner förekommer skall information lämnas om de
risker som kan förekomma samt beredas i arbetsmiljöplanen.
Alla arbetsmoment skall planeras så att backning med lastfordon och maskiner minimeras.
Backande lastfordon skall vara försedda med varningslyktor alt. ljudsignal.
Maskinförare skall alltid förvissa sig om att ingen befinner sig inom arbetsområdet om backning måste ske.
Tillträdes- och transportleder skall underhållas. Dessa får ej användas som upplagsplatser.
Tillfällig elanläggning, ingrepp i elcentral, ledning, anslutningsdon eller dylikt, som fordrar verktyg, får endast
utföras under behörig elinstallatörs överinseende. Respektive arbetsgivare ansvarar för att egen utrustning hålls i fullgott
skick samt används på ett korrekt sätt.
Den som skall utföra heta arbeten skall från den tillståndsansvarige inhämta tillstånd före arbetets början, samt även
uppvisa giltigt certifikat över genomgången behörighetsutbildning.
Den som avser att använda farliga ämnen skall anmäla detta till byggarbetsmiljösamordnaren. Aktuellt säkerhetsdatablad
skall finnas tillgängligt och genomgånget för att arbetet skall få utföras.
Skyddsanordning utförs och används enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Anordning som försatts ur bruk eller
borttagits skall alltid, och utan dröjsmål, återställas. Före borttagandet av sådan anordning skall
byggarbetsmiljösamordnaren ge sitt tillstånd.
Lyftanordningar, kopia av intyg på besiktningspliktiga lyftredskap, kranar, hissar, ställningar, last och
grävmaskiner mm skall överlämnas till byggarbetsmiljösamodnaren innan dessa tas i bruk. Tillstånd skall inhämtas för
användande av lyftanordningar.
Lyftredskap skall märkas så att det klart kan utläsas hur de skall användas på ett säkert sätt.
På arbetsområdet får endast stegar och arbetsbockar enligt IN3PRENÖR:s anvisningar "Information-Stegar och
arbetsbockar" användas.
Respektive yrkesgrupper, UE och SE, renhåller eget arbetsställe under och efter arbetet, samt transporterar överblivet
material och emballage mm till anvisad plats.
Allt arbete på denna arbetsplats skall utföras inom de angivna ordinarie arbetstiderna om inte
byggarbetsmiljösamordnaren medgivet annat.
Ordinarie arbetstid är:
06:30 - 15:30
Parkering av fordon får ske endast på plats anvisad av arbetsledningen.
Akohol och droger får inte finnas på arbetsplats. Påverkade personer kommer avlägsnas ombedelbart.
Undantag från dessa ordnings- och skyddsregler kan endast beviljas av den som är ansvarig för arbetsmiljön
inom arbetsområdet efter en utförd och dokumenterad riskbedömning (i normalfallet av byggarbetsmiljösamordnaren,
platschefen).
Upprättad av:

Ordnings- och skyddsregler.

