Oprydning og rengøring
3.3 Bilag 3 Checkskema for oprydning og rengøring
Byggepladsens adresse:______________________________________________________________
Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________
Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________
Nedenstående skema udfyldes ved arbejdsmiljøgennemgang om oprydning og rengøring
Arbejdsmiljøemne
I orden
Hvis ikke
Beskriv
Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg afsnit
JA/NEJ
beskriv hvor og løsningen på
om byggepladsens indretning.
hvad problemer problemet
er
Materialer er stablet så de ikke kan vælte eller på
anden måde være til fare. Materialer er kun placeret
de steder der er udpeget til det
Huller til brønde og lignende er forsvarligt overdækket
Kasseret materialer eller materiel fjernes med det
samme
Oplagspladser er velfunderede og hævet over det
øvrige terræn
Kommunens affaldsregulativ følges når affald fjernes
Affald og materialer mv. er placeret så det ikke
forhindrer jer i at rydde pladsen for sne, pløre og vand
El-kabler og ledninger er ophængt. Hvis de krydser
adgangs- og køreveje er de ophængt, nedgravet eller
beskyttet på anden måde
Ledninger til el, trykluft, gas og vand til midlertidige
byggepladsinstallationer skal placeres og sikres, så
man ikke kan fælde over dem, beskadige dem og
transport kan foregå uhindret
Ved støvende arbejde anvendes maskiner med
støvfiltrer og støvsuger
Der er sikret god ventilation i arbejdslokalet
Rengøring foretages regelmæssigt, og når der er
behov for det. Rengøring foretages på en måde så
støv og anden sundhedsskadelig forurening ikke
breder sig, fx til andre arbejdspladser. Der anvendes
støvsuger og tørfejning må ikke foretages
Tildækninger, rækværker og andre
sikkerhedsforanstaltninger fjernes ikke under
oprydning
Pladsen er indrettet så materialer og lignende ikke
ligger i vejen for transport, kørende og gående trafik
Affald og tom emballage er anbragt på særligt
indrettede pladser eller i containere. De bliver tømt
jævnligt, og når der er behov herfor
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