ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΈΡΓΟ: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση
οροφής αιθουσών
εκγύμνασης Δημοτικού
Σταδίου Νέας Σμύρνης»

Αρ. Μελέτης Τ.Υ. :
Έγκριση Α.Δ.Σ.:

25/2019
ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩΚ3-ΥΚ9

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κ.Α.Ε: 64.7331.0002
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
CPV: 45261420

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11)

0
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1. ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου
Νέας Σμύρνης».
2. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Το δημοτικό στάδιο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Οδοί Θ. Σοφούλη / Ι.
Χρυσοστόμου.
4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : …….
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ T.Υ. : 25/2019
Ο φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και
οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την διάρκεια
ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κ.λπ.).
Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου.
Το Δ.Σ. έχει ήδη αποφασίσει θετικά για την «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών
εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» (ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩΚ3-ΥΚ9).
Συνοπτικά προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:
Α. Οικοδομικές & Υδραυλικές εργασίες.
Περιλαμβάνει: καθαιρέσεις, μεταφορές, εργασίες επισκευαστικές σκυροδεμάτων,
υγρομονώσεις, αποξηλώσεις και τοποθετήσεις νέων κιγκλιδωμάτων και καθισμάτων.
Β. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Περιλαμβάνει: κατάργηση και αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων,
εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων.
Τα στάδια και το περιεχόμενο της μελέτης αναλύονται συνοπτικά ως εξής:
•

Αποξήλωση καθισμάτων θεατών με ιδιαίτερη προσοχή.

•

Αποξήλωση κιγκαλερίας με ιδιαίτερη προσοχή.

•

Απομάκρυνση σαθρών επιστρώσεων κερκίδων,

•

Επισκευή στοιχείων σκυροδέματος,

•

Αποκατάσταση-συρραφή ρωγμών,

•

Εξωτερική υγρομόνωση προσόψεων φέροντα οργανισμού.

•

Επισκευή και υγρομόνωση αρμών διαστολής,

•

Εφαρμογή νέας επίστρωσης υγρομόνωσης κερκίδων.

•

Διάφανη βαφή προστασίας έναντι CO2 και υγρασίας,

•

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καθισμάτων.

•

Καθαρισμός επιφανειών από ρύπους και αποσαθρωμένα τμήματα,
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•

Προσαρμογή,

επισκευές και

βελτίωση λειτουργικότητας

των χώρων

αποδυτηρίων και WC κάτωθεν των κερκίδων .
•

Μέριμνα για μεταφορές δικτύων Ο.Κ.Ω.,

•

Μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης και την
εθνική/κοινοτική νομοθεσία.

•

Απομάκρυνση όλων των αποβλήτων με εφαρμογή νομοθεσίας ΑΕΚΚ.

Η τεχνική μελέτη εκπονήθηκε από στελέχη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει
των απαιτήσεων όπως αυτές κατ΄ ελάχιστον ορίζονται στην Εθνική Νομοθεσία Δημοσίων
Έργων και Μελετών.
Η Τεχνική Μελέτη έλαβε Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο [ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩΚ3-ΥΚ9].

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Κατά την φάση της κατασκευής μητρώο του έργου θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές
Προδιαγραφές, η Μελέτη Εφαρμογής - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε
τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και αναφέρεται στην
αντίστοιχη παράγραφο της διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης
κατασκευής του έργου.
Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν
και θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε
αυτό.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που
προκύπτουν από τον χαρακτήρα του έργου.
3.1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία έχουν
σαν αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να
έχουν αποφευχθεί.
Κυρίαρχες αίτιες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες:
•

Κακός σχεδιασμός

•

Άγνοια των κίνδυνων

•

Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού
2
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•

Έλλειψη προσοχής

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών.
Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες
•

Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να
δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασής των
και της υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δίκης τους
εργασίας αν και καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε λεπτομερή
ιατρική εξέταση.

•

Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να
δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους
Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για
την εργασία τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν στην
απαιτούμενη εκπαίδευσή τους. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να
υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι μόνον
λεπτομερείς αλλά και προσαρμοσμένες στην φύση της εργασίας την οποίαν
πρόκειται

να

εκτελέσουν.

Οι ιατρικές

εξετάσεις

πρέπει ετησίως να

επαναλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τους να φυλάσσονται.
Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στα παρακάτω.
•

Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασίας τους.
Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας.

•

Ενημέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους.

•

Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας.

•

Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας

•

Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων
Βοηθειών.

•

Ενημέρωση για την υφιστάμενη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του
προσωπικού.

•

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας συμφωνά με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ.

•

Ατομική και Ομαδική υγιεινής.

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα
και να συμπεριλαμβάνει
•

Χρήση εποπτικών μέσων.
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•

Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές συνθήκες.

•

Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί ένα μικρό
εύχρηστο και κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές
στα παραπάνω σημεία.

•

Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει

•

Να είναι αναρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο εργασίας
και συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών, τηλέφωνα και
διευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών.

•

Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους
επεξηγούνται σε τακτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους.

3.2.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να φέρουν και να χρησιμοποιούνται από αυτούς
για την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων προστατευτικές ενδυμασίες.
Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και να αποτελείται
τουλάχιστον από:
•

Γάντια εργασίας

•

Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα

•

Μάλλινες κάλτσες

•

Κράνη

3.2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα
(ντους) και στην χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χεριά και τους
βραχίονες με σαπούνι και ζεστό νερό.
Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτού και
πριν το κάπνισμα (όπου αυτό επιτρέπεται).
Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζομένους όταν η προστασία
της υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν.
Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η
συντήρηση τόσο των εγκαταστάσεων και χώρων που διατίθενται στο προσωπικό όσο
και των οχημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων.
Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο για τα είδη ένδυσης τα
οποία χρησιμοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και
απολύμανση υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, γαντιών και συχνή
ανανέωσή τους.
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3.2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σε όλες τις εργασίες οπού είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα δεν
επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτός δε των χώρων εργασίας
πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή με τους
εργαζομένους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης.
3.2.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΑΚΟΗΣ
A. Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρέμα
λανολίνης πριν την έναρξη της εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία και
εμποδίζει τους τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας έτσι τους κίνδυνους
μόλυνσης.
Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής,
κοψίματος, τραύματος κ.λπ. του δέρματος με υδατοστεγανό επίδεσμο όσο το δυνατόν
πιο σύντομα μετά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει συμβεί κατά την εργασία είτε όχι.
Η φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρμα είναι υγρό η
μουσκεμένο.
Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται από
την συγκεκριμένη εργασία. Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυματισμό χωρίς
στεγανό επίδεσμο πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά μέχρι την ανάρρωσή του.
Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κανείς χωρίς τα προστατευτικά γάντια (εκτέλεση
εργασιών με σκυρόδεμα ή τούβλα π.χ.) αμέσως μετά θα πρέπει να πλένεται και να
βάζει ειδικό αντισηπτικό.
B. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή με τα λύματα και με
αναθυμιάσεις επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένους χώρους. Δεν θα πρέπει τα χέρια
να έρχονται σε επαφή με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν ή ερεθιστούν
δεν πρέπει να τρίβονται με τα χέρια.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρύνεται από το σημείο
εργασίας και να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση
να μεταφέρεται για ιατρική φροντίδα.
Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα μάτια.
Γ. Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο
δουλεύοντας

και άλλους περιορισμένους χώρους όσο και δίπλα σε γεννήτριες,

αντλίες και αλλά μηχανήματα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:
•

Να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζομένου.

•

Να γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή (ηχομόνωση).
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Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση ατομική
έκθεση στον θόρυβο υπερβαίνει τα 85-90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται ακουστική
προστασία του εργαζομένου με την επισήμανση ότι φορώντας αυτή την
προστατευτική διάταξη δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άλλους κίνδυνους.

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων επιβάλλεται πέραν της λήψης των
μέτρων ασφαλείας που κάθε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να εφαρμόζεται πάντα
σε όλες τις εργασίες διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και ει δυνατόν στην
εξάλειψη των κίνδυνων αλλά και στην σωστή και ολοκληρωμένη επίβλεψη και διοίκηση
όλων των εργασιών.
Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα
σημεία όπου προετοιμάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες, δηλαδή
• Στο εργοτάξιο
• Στο σημείο εργασίας
και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή :
• Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο.
• Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας.
• Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο
και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή:
• Στην εργασία ρουτίνας
• Σε περίπτωση ατυχήματος
• Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την βιβλιογραφία
ένα σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας.
Το σχέδιο αυτό πρέπει:
•

Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας.

•

Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη
του και να αναθεωρείται.

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
•

Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την
θέση και τον ρολό του.

•

Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων.
6

ΦΑΥ – «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης»

•

Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα ή τοπικοί κίνδυνοι.

•

Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναμένονται αλλά επικίνδυνα
γεγονότα.

•

Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες.

•

Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων
προστασίας, των ομαδικών μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα

για

ώρα

ανάγκης

και

γνωστοποιούνται στους εργαζομένους.
•

Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού.

•

Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση.

•

Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιμάκων, των σκαλοπατιών κ.α.
εξαρτημάτων καθόδου.

•

Έλεγχος ατμόσφαιρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι απαιτείται.

•

Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις ή στοιχεία επικινδυνότητας της ατμόσφαιρας
συνεχίζεται ο αερισμός και εφ’ όσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε
προκαθορισμένο χρόνο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και οδηγίες
με τον υπεύθυνο ή τον επιβλέποντα ώστε να αποφασιστεί είτε ο μηχανικός
αερισμός είτε η αναβολή της εργασίας.

•

Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης.

•

Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του
συνεργείου.

3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ
3.4.1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο έργο προκαλούνται από :
•

Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο.

•

Πτώση εργαζομένων από πρόχειρες σκάλες.

•

Γλίστρημα του εργαζομένου.

•

Πτώση στο νερό.

•

Εμπλοκή σε μηχανήματα ή τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος.

•

Ηλεκτροπληξία

•

Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει

•

Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού.
7

ΦΑΥ – «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης»

•

Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες.

•

Να έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό τα κατάλληλα μέτρα όπως σε διάφορα σημεία
του παρόντος σημειώνονται.

3.5 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.5.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Για την περίφραξη και επισήμανση των θέσεων εργασίας και των μηχανημάτων
και οχημάτων πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών
διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της υπουργικής απόφασης
ΒΜ5/30058

Έγκριση

Πρότυπης

Τεχνικής

Προδιαγραφής

Σημάνσεως

Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ Β 121/233-83).
•

Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφ’ όσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να
καλύπτεται με ειδική εσχάρα εξασφαλισμένη από οριζόντιες μετακινήσεις και να
επισημαίνεται με περίφραγμα από ορθοστάτες και κάγκελα με έντονα ευδιάκριτα
χρώματα (άσπρο-κόκκινο).

•

Προειδοποιητικά σήματα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της
κυκλοφορίας σε αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων και σύμφωνα με τις τοπικές
συνθήκες και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

3.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα οι
συσκευές ελέγχου καταλληλότητας ατμόσφαιρας πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα
(π.χ. ανά μήνα) να ελέγχονται.
•

Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών.

3.5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής απαγορεύεται
το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα.
3.6 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3.6.1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•

Κράνος ασφαλείας.

•

Αντιεφιδρωτική κορδέλα κεφαλιού.

•

Φόρμα εργασίας.

•

Γάντια εργασίας.

•

Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο).
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•

Μάλλινες κάλτσες.

Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην
συγκεκριμένη αποστολή του .
Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό.
3.6.2 ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•

Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυμμάτων
φρεατίων, εργαλειοθήκη χειρός κ.α.).

•

Υλικό πρώτων βοηθειών.

•

Υλικό

σήμανσης

και

ασφάλειας

οδών

(κώνοι,

εμπόδια,

φωτιστικά,

προειδοποιητικές πινακίδες, σημαιάκια κ.ά.).
3.6.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γένει
εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης:
•

Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον
εργασίας.

•

Να κρατούνται καθαρά και καλά συσκευασμένα σε εύκολα αναγνωρίσιμες
συσκευασίες.

•

Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά

•

Να συντηρούνται τακτικά.

•

Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό.

•

Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα.

•

Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα και μονάδες εφεδρείας.

3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Κανονισμό Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Κανονισμούς Δ.Ε.Η. κ.α.). Πρέπει επίσης να
τηρούνται τα πρότυπα για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων.

•

Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά,
τροποποιεί ή παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
και εξοπλισμό.

•

Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδική προσοχή συνεχώς και την εγκατάσταση
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στεγανού τύπου.

•

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ακόμα και ρύθμισης στην εγκατάσταση ή
στον εξοπλισμό απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση
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λειτουργίας του εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, αφαίρεση ασφαλειών
λειτουργίας, προειδοποιητικές πινακίδες κ.ά.). Τα λουκέτα που τοποθετούνται
στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από τους χείριστες μετά το πέρας της
εργασίας και την απομάκρυνση των εργαλείων και καθαρισμό του χώρου
εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την διακοπή και
επαναλειτουργία της εγκατάστασης.
3.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•

Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
από το Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες διατάξεις. Εδώ
επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα εξής :

•

Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και ασφάλεια
αναστροφής περιστροφής (καστάνια), τα γρανάζια τους να είναι προφυλαγμένα
και να καλύπτονται οι κοφτερές επιφάνειες.

•

Τα

μηχανοκίνητα

βαρούλκα

πρέπει

να

είναι

εφοδιασμένα

με

οδηγό

συρματόσκοινου. Τα ελευθέρα άκρα ατράκτων και προεξέχοντα περιστρεφόμενα
μέρη πρέπει να είναι καλυμμένα όπως και τα κινητά όργανα μετάδοσης κίνησης και
οι ιμάντες εφ’ όσον βρίσκονται σε περιοχή εργασίας ή κυκλοφορίας.
•

Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να
εξασφαλίζεται από ολίσθηση η αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται στρόφαλο με
στρεπτή χειρολαβή να έχουν θέσεις τριβής μεταξύ χειρολαβής και άξονα.

•

Τα συρματόσκοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο τύμπανο
με ενωτικές πλάκες η κλειδοσφήνες.

3.9 ΔΙΑΣΩΣΗ
Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πασά στιγμή με την έδρα
της επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική,
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διαφορών σχετικών ειδικοτήτων κ.ά.).
Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον
τηλεφωνικά.
Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα
τηλέφωνα των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών
Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση
κατάλληλα επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε
συνεργείο.
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3.9.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον ατομικό
και ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια
για την περίπτωση ανάγκης διάσωσης εργαζομένων.
•

Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

•

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει

•

να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει
παρέλθει η ημερομηνία ισχύος

•

να προστατεύεται από την ρύπανση

•

να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζομένους οι
οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του.

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο.
3.9.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
•

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο
λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και
να είναι εύκολα προσιτό. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων
βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,
ΜΑΪΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

VASILEIOS
ANANIADIS
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α΄ βαθ.)

Digitally signed by
VASILEIOS
ANANIADIS
Date: 2020.06.02
12:33:27 +03'00'

Ο Α/Α ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α΄ βαθ.)

11
ΦΑΥ – «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης»

