Koronawirus
Zminimalizuj ryzyko!
Zasady higieny na budowie
Jesteśmy tego warci (gelber Schild)
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
W obliczu szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa środki higieny na
budowie nabierają ogromnego znaczenia.
Przestrzeganie zasad higieny na budowie jest dla nas wszystkich stałym wyzwaniem.
Jakie normy higieny powinny być zachowane i jakie dodatkowe środki powinny
zostać podjęte?
Stanowisko IG BAU w sprawie pracy na budowie:
 Praca na budowie powinna być kontynuowana tylko wtedy, kiedy
wszystkie obowiązujące wymogi higieny mogą być zachowane. W tej
sytuacji toalety przenośne bez podłączeń nie są dozwolone. Nie
wolno pracować na budowie, kiedy nie ma możliwości umycia rąk
oraz stacjonarnej toalety. W takim wypadku zalecamy nie podejmować pracy, aby nie przyczyniać się do rozszerzania pandemii.


Muszą być udostępnione miejsca do regularnego mycia rąk oraz do
ich dezynfekcji



Co dwa dni pokoje socjalne oraz sanitariaty muszą być odkażane



Na budowę powinno się dojeżdżać własnym samochodem. Koszt dojazdu powinien zostać zwrócony. Odradzamy na razie grupowe dojazdy do pracy.



W temacie „obchodzenia się z koronawirusem” powinna zostać
przeprowadzona ocena ryzyka oraz wydana instrukcja BHP

Nasza zasada: Ten, kto pracuje na budowie, nie może być narażony
na niebezpieczeństwo!

Pamiętaj:
 Zachowaj dystans, 1-2 metry


Kaszląc lub kichając zakrywaj usta i nos



Regularnie i dokładnie myj ręce mydłem, pod bieżącą wodą

- Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się osoba z symptomami grypopodobnymi, takimi jak gorączka, kaszel, duszności spowodowane infekcją lub
- osoba, która w przeciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą
zarażoną koronawirusem lub
- osoba, która w przeciągu ostatnich 14 dni przebywała w regionie
zagrożonym?
Zachowaj dystans i poradź tej osobie, aby skontaktowała się z lekarzem.
Wydajność. Niezawodność. Bezpieczeństwo. (Leistung. Verlässlichkeit. Sicherheit.)
Wskazówka na koniec:
Najlepsze środki pomagają tylko wtedy, kiedy się je rzeczywiście stosuje. Przypominaj wszystkim w swoim otoczeniu o konieczności stosowania środków
ochrony. Motywuj swoim zachowaniem i zwracaj uwagę tym, którzy nie przestrzegają tych zasad.
Jeśli masz kolegów na budowie, którzy nie przejmują się tematem „koronawirus”, porozmawiaj z nimi.
Jesteśmy dla Was. Więcej informacji znajdziecie na: www.igbau.de

