Priporočila za delo na gradbenih objektih:

-

Na gradbišču oziroma delovišču lahko delajo samo absolutno zdravi zaposleni.
Delavec, ki ni popolnoma zdrav, tudi če gre samo za prehlad, mora takoj zapustiti
gradbišče do popolne ozdravitve.

-

Dela naj se izvajajo na način, da so delavci oddaljeni drug do drugega vsaj 2 m, če je
potrebno naj se podaljša čas za izvedbo posameznih del, da se lahko zagotavlja
ustrezna razdalja med osebami in drugi ukrepi.

-

Izvajati večkratno razkuževanje najbolj izpostavljenih mest oziroma prijemališč (kljuke
zabojnikov, ročaje/držaje orodja, gumbe avtomatov za kavo in pijačo, kljuke
sanitarij,…) in drugih izpostavljenih površin.

-

Malico si organizira vsak delavec sam oziroma jo mora prinesti s seboj.

-

V jedilnicah je potrebno zagotoviti, da ljudje sedijo vsaj 2 m narazen in da osebe ne
gledajo eden proti drugemu.

-

Čas za malico naj se podaljša oziroma razdeli, da se lahko zagotovi, da sočasno ni
preveč oseb na mestih za prehranjevanje.

-

V garderobah se lahko sočasno nahaja samo 1 oseba. Čas za preoblačenje naj se
podaljša oziroma razdeli, da se lahko zagotovi, da sočasno v garderobah ni več oseb.
Po možnosti pridejo zaposleni na delo že v delovnih oblačilih.

-

Garderobe in vse zaprte delovne prostore obvezno večkrat prezračiti (zjutraj, pred
preoblačenjem, po preoblačenju, po malici, po vsakem zadrževanju v garderobi).

-

Delavce opozarjati na povečano osebno higieno in striktno umivanje in razkuževanje
rok (po kašljanju, pred malico, po WCju, …).

-

Po potrebi dodatno urediti pipe z vodo, da si bodo vsi na gradbišču lahko hitreje umili
roke.

-

Gradbiščni sestanki se izvajajo zunaj (ne v kontejnerjih!) in pri tem se brez izjeme
spoštuje priporočljiva razdalja med posamezniki, najmanj 2,0m.

-

V primeru skupnih prevozov na gradbišče se poskrbi za varnost delavcev (po
možnosti maske), izogibati se je potrebno večjemu številu delavcev v enem vozilu.

-

Na gradbišču naj se vodi poimenski seznam dnevne prisotnosti vseh oseb, da se v
primeru okužene osebe lahko ugotovi vse njegove stike.

-

Priporočljivo je na gradbišču voditi evidenco oseb, ki imajo nekatera kronična
obolenja oziroma težave (sladkorna bolezen, visok ali nizek tlak, težja srčno-žilna
obolenja, težje bolezni dihal, kronične bolezni jeter, kronična ledvična bolezen,…).

