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Zaleceń dotyczących ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie
do dalszej działalności

Poniżej znajdują się zalecenia Federacji Norweskiego Przemysłu Budowlanego, Byggenæringens
Landsforening (BNL) dotyczące dostosowania placów budowy do dalszej działalności z
uwzględnieniem niezbędnych zasad ochrony przed zarażeniem koronawirusem Zalecenia te mogą
ulec zmianie w zależności od tego, co w danej chwili będzie uważane za konieczne, aby ograniczać
rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Współpraca przy dostosowaniu warunków
Aktualnie pracę związaną z ochroną przed zarażeniem należy prowadzić równolegle z inną kluczową
pracą na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Współpraca między przedstawicielami pracowników
a kierownictwem projektów ma teraz decydujące znaczenie dla dostosowania dalszej pracy i
działalności na placach budowy. Na każdym placu budowy należy ustanowić osobę odpowiedzialną za
ochronę przed koronawirusem, której zadaniem będzie zapewnienie, że przestrzegane są regulacje
wydawane przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) oraz regulacje
wewnętrzne.

Barak jako biuro
Spotkania fizyczne:
•

Spotkań fizycznych należy unikać poprzez korzystanie ze spotkań telefonicznych lub
elektronicznych rozwiązań na prowadzenie konferencji.

•

Jeśli spotkań nie można przeprowadzić drogą elektroniczną, można korzystać ze spotkań
fizycznych, pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekracza pięciu osób, a podczas
całego spotkania między uczestnikami można zachować zalecaną odległość 2 metrów.

•

Podczas spotkań fizycznych jeden uczestnik spotkania jest odpowiedzialny za to, aby między
uczestnikami zachowana była zalecana odległość 2 metrów.

•

Należy rozważyć, czy spotkania mogą być przeprowadzane poprzez zebranie uczestników w
mniejsze grupy, które mogą komunikować się drogą elektroniczną.

Działalność biurowa:
•

Personel, który nie musi przebywać na placu budowy, aby wykonywać swoje zadania, będzie
pracował zdalnie z domu. Osoby, które przebywają na placu budowy, mimo, że nie jest to
absolutnie konieczne, mają zostać wydalone, a odstępstwo to należy zgłosić do generalnego
wykonawcy.

•

Należy rozmieścić stanowiska w biurze w taki sposób, aby podczas pracy nie dochodziło do
bliskiego kontaktu. Na biuro należy wykorzystać również pomieszczenie do spotkań i można
rozważyć dostawienie dodatkowych baraków.
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Baraki, w których znajduje się przebieralnia i pomieszczenie do odpoczynku
•

Należy ograniczyć liczbę osób, która może jednocześnie korzystać z przebieralni. Proszę
poinformować o związanych z tym zasadach. Pory przebierania się należy dostosować w taki
sposób, aby personel mógł korzystać z przebieralni i pomieszczeń do odpoczynku na zmianę,
w celu ograniczenia bliskiego kontaktu podczas przebierania się i mycia.
Przebieralnia dla maksymalnie
18 osób:
W takim baraku mogą
przebywać jednocześnie
maksymalnie 3 osoby.

Przebieralnia dla maksymalnie 9
osób:
W takim baraku mogą
przebywać jednocześnie
maksymalnie 2 osoby.
Pomieszczenia sanitarne:
W takim baraku mogą
przebywać jednocześnie
maksymalnie 2 osoby.

Połączone pomieszczenie
sanitarne i pomieszczenie do
odpoczynku:
W takim baraku mogą
przebywać jednocześnie
maksymalnie 3 osoby.
Zalecenia z przykładami ograniczenia jednoczesnego korzystania z przebieralni przez wiele osób.

•

Wspólne posiłki/działalność stołówki zostają wstrzymane i wszystkich zachęca się do
przynoszenia własnego jedzenia. Wspólne napoje, jak woda, kawa i herbata mogą być
dostępne. Należy korzystać z jednorazowych kubków.

•

Należy zapewnić dozowniki ręczników papierowych, aby dzięki dostępności papieru unikać
kontaktu ze skórą przy używaniu dzbanków. Należy umieścić informację o zapobieganiu
takiemu kontaktowi ze skórą.
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•

Po zakończeniu przerwy na posiłek stoły w jadalni należy myć ciepłą wodą z mydłem. Jeśli ze
stołów w jadalni korzysta się na zmianę, należy myć je w ten sam sposób między każdą turą.

•

Umeblowanie pomieszczeń wspólnych należy dostosować tak, aby łatwo było przestrzegać
zalecanej odległości 2 metrów od innych osób.

•

Wspólne lodówki należy dezynfekować 2 razy dziennie lub ewentualnie zlikwidować.

•

Należy ustalić zasady dotyczące mycia/czyszczenia rąk obowiązujące wszystkich, którzy
przychodzą z zewnątrz. Należy zadbać o dobrą higienę rąk poprzez zapewnienie, że mydło i
ręcznik papierowy są dostępne i uzupełniane przy wszystkich umywalkach.

•

Wszystkie prace na placu budowy muszą być wykonywane w rękawicach. Rękawice należy
zdejmować i „parkować” przed wejściem do baraku. Należy znaleźć rozwiązania na
„parkowanie rękawic”, dzięki którym nie będą one stykały się ze sobą

•

Baraki należy myć przynajmniej raz dziennie przy pomocy środków dezynfekujących.

•

Należy podnieść poziom czystości w przebieralniach poprzez dezynfekowanie przynajmniej
2 razy dziennie powierzchni dotykowych, które mogą być nośnikiem wirusa. Dotyczy to
powierzchni takich jak poręcze, klamki, włączniki, umywalki, dozowniki itp.

•

Należy informować pracowników o zaleceniach Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego
dotyczących ochrony przed zarażeniem.

Baraki jako pomieszczenia mieszkalne
Następujące zalecenia mają na celu ograniczenie ryzyka zarażenia między osobami, które mieszkają
na niewielkiej przestrzeni w barakach.
•

Nie odwiedzaj pokoi innych mieszkańców.

•

Myj ręce za każdym razem, kiedy wchodzisz do własnego pokoju.

•

Należy zorganizować korzystanie z pokoi w taki sposób, aby między zamieszkanymi pokojami
była zachowana jak największa odległość.

•

Należy ocenić, czy siła robocza może zostać zredukowana, aby mniejsza ilość pracowników
dojeżdżających zapewniła więcej wolnych miejsc w barakach mieszkalnych.

•

Umeblowanie pomieszczeń wspólnych należy dostosować tak, aby łatwo było przestrzegać
zalecanej odległości 2 metrów od innych osób. Na plakatach informacyjnych należy podać, ile
osób może maksymalnie przebywać w pomieszczeniach wspólnych, aby zapewnić
zachowanie zalecanej odległości 2 metrów.

Kwarantanna:
Jeśli u jednego z mieszkańców stwierdzone zostanie zakażenie wirusem lub wcześniejszy kontakt z
osobą zakażoną, co oznacza konieczność objęcia kwarantanną, dana osoba powinna natychmiast
wrócić do domu, w celu odbycia kwarantanny. Podróż do domu powinna odbyć się własnym
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samochodem lub innym środkiem transportu, który nie wiąże się z kontaktem ze światem
zewnętrznym, po wcześniejszym ustaleniu tego z pracodawcą. Podróż nie może odbyć się
transportem publicznym.
Przed wyjazdem daną osobę należy zachęcić do skontaktowania się z lekarzem (telefonicznie lub
drogą elektroniczną), w celu oceny jej sytuacji oraz wystawienia zwolnienia lekarskiego.
Baraki nie są stosownym miejscem do odbywania kwarantanny. Jeśli mimo to kwarantannę trzeba
odbyć w barakach, tę część baraków, która stanowi obszar kwarantanny, należy fizycznie oddzielić i
oznaczyć jako obszar kwarantanny. Należy stworzyć taki system dostarczania zaopatrzenia, który
zapewni brak bezpośredniego fizycznego kontaktu między osobą objętą kwarantanną a światem
zewnętrznym.

Zarządzanie placem budowy
•

Należy przygotować się na alternatywną pracę w procesie produkcji na wypadek braku
dostaw lub nieobecności pracowników.

•

Należy sporządzić wykaz stanu niezbędnych materiałów i usług oraz ocenić, czy można
przyspieszyć kluczowe dostawy.

•

Należy ocenić, czy powstanie nowe ryzyko, które będzie wymagało działań
zabezpieczających, jeśli trzeba będzie zamknąć niektóre części placu budowy

•

Codzienne spotkania należy przeprowadzać w mniejszych grupach.

•

Należy rozważyć i w miarę możliwości wprowadzić podział placu budowy na strefy, aby jak
najlepiej odizolować od siebie różne grupy.

•

Należy zapewnić, aby fachowcy, zarówno nasi jak i z UE, mogli pracować z zachowaniem
zalecanej odległości 2 metrów od siebie nawzajem, a pod żadnym warunkiem nie bliżej siebie
niż jeden (1) metr minimalnej odległości.

•

Należy unikać obchodów BHP w grupach, dzieląc obchody BHP na placu budowy na strefy.
Każdy uczestnik może kontrolować jedną strefę.

Więcej informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa
W celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem zalecane jest, aby odległość między
pracownikami wynosiła 2 metry.
Odległość między pracownikami w żadnych okolicznościach nie może być mniejsza niż minimalna
odległość wynosząca 1 metr.
Wejdź na strony Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/
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