Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας
από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ COVID-19 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Α/Α

1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΜΕΤΡΟ

1.

Αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας του εργολάβου και του
κύριου του έργου (όπου εφαρμόζεται) σε σχέση με τη διαχείριση του COVID19 και ενημέρωση όλων των προσώπων στην εργασία, υπεργολάβων και
προμηθευτών.

2.

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης της Πανδημίας (ΟΔΠ).

3.

Διαδικασίες έλεγχου των εργαζομένων αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου μόλυνσης με τον κορωνοϊό COVID -19.

4.

Αναθεώρηση της Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων ανά φάση, δραστηριότητα
και εργασία για τον καθορισμό μέτρων.

5.

Αναθεώρηση του Προγράμματος Εργασιών για την εφαρμογή μέτρων
διαχείρισης του COVID -19.

6.

Αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας όσον αφορά:

6.1.

Τη δομή της ΟΔΠ και καθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων.

6.2.

Τον καθορισμό ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας (οργανωτικά
και τεχνικά) με προτεραιότητα την εκτέλεση των εργασιών διατηρώντας την
ασφαλή απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των εργαζομένων.

6.3.

Τις διευθετήσεις για τον διαχωρισμό του εργοταξίου σε ζώνες ή διαχωρισμό
των συνεργείων/ομάδων εργαζομένων του κάθε εργολάβου και υπεργολάβου
για τυχόν μετάδοση της μόλυνσης.

6.4.

Τις διευθετήσεις κατάρτισης Ομάδων Εργασίας ανά δραστηριότητα και
εργασία μέχρι 3 άτομα.

6.5.

Τη διαδικασία έγκρισης όταν απαιτείται οι εργαζόμενοι να βρίσκονται
πρόσωπο με πρόσωπο σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων.

6.6.

Τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής των μέτρων.

6.7.

Την αναθεώρηση διαδικασιών αντιμετώπισης ατυχημάτων, επαγγελματικών
ασθενειών, επικίνδυνων συμβάντων (Σχέδιο Δράσης).

7.

Διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση της
εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων στο εργοτάξιο.

8.

Ορισμός αρμόδιων προσώπων ελέγχου των μέτρων.

Καταγράφονται οι σχετικές επεξηγήσεις στη στήλη «ΣΧΟΛΙΑ»
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ΣΧΟΛΙΑ /
ΑΡΜΟΔΙΟ
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Α/Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΜΕΤΡΟ

9.

Ανάρτηση σε πινακίδα, σε περίοπτη θέση, στοιχεία των αρμόδιων προσώπων.

10.

Ορισμός αρμόδιου πρόσωπου για θεώρηση του ερωτηματολογίου ελέγχου σε
καθημερινή βάση.

11.

Διευθετήσεις καταλλήλων και επαρκών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων
(τουαλετών), χώρων καθαρισμού και χώρων λήψης γευμάτων και ανάπαυσης.

12.

Διευθετήσεις για συχνό καθαρισμό – απολύμανση των πιο πάνω χώρων και
διαδικασίες ελέγχου και τήρησης στοιχείων.

13.

Προμήθεια επαρκούς ποσότητας κατάλληλων ειδών καθαριότητας και
απολύμανσης (νερό, σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης για τα
χέρια, καθώς και χάρτινες πετσέτες).

14.

Προμήθεια κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού εργασίας και εξοπλισμού
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ. αναπνευστικές μάσκες, ασπίδες
ασφαλείας, προστατευτικά γάντια, γυαλιά προστασίας καθώς και υλικών
πρώτων βοηθειών).

15.

Προμήθεια θερμομέτρου για έλεγχο της θερμοκρασίας σε όσους εισέρχονται
εντός του εργοταξίου και καθορισμός σχετικής διαδικασίας και αρμόδιου
προσώπου.

16.

Διαδικασίες μείωσης της συμφόρησης και της επαφής στην είσοδο του
εργοταξίου με την αύξηση του αριθμού σημείων εισόδου και εξόδου ή την
εφαρμογή συστήματος σταδιακής εισόδου και εξόδου από το εργοτάξιο, όπου
εφαρμόζεται.

17.

Καθορισμός ειδικών διαδικασιών ελέγχου της εισόδου των επισκεπτών και
προμηθευτών καθώς και ελέγχου χρήσης ΜΑΠ.

18.

Καθορισμός χώρου για προσωρινή παραμονή ατόμων που τυχόν να
παρουσιάσουν συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19 στο εργοτάξιο.

19.

Διευθετήσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εισαγωγικό πρόγραμμα
ενημέρωσης καθώς και σε καθημερινή ενημέρωση για τα ειδικά μέτρα που
αφορούν την εργασία τους, όπου εφαρμόζεται.

20.

Ανάρτηση οδηγιών και αφισών σε περίοπτα σημεία του εργοταξίου για το
πλύσιμο των χεριών καθώς και για τη χρήση μασκών.

21.

Διευθετήσεις ώστε να δίνεται σε όλα τα πρόσωπα στην εργασία το
ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων
από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο» και φυλλάδιο για τους ειδικούς
κανόνες του εργοταξίου, όπου εφαρμόζεται.

22.

Διευθετήσεις για την εκπαίδευση προσώπων (πρώτων βοηθών) για τη
διαχείριση κρούσματος ή υποψήφιου κρούσματος του κορωνοϊού.

23.

Διαδικασία για τον συστηματικό έλεγχο και συντήρηση των συστημάτων
κλιματισμού και των κεντρικών συστημάτων τεχνητού εξαερισμού σε
κλειστούς χώρους, όπου εφαρμόζεται.
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(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

………......................................…………………

………......................................………….…

………...................................………

(Ονοματεπώνυμο)
Επιβλέποντας ή νόμιμος εκπρόσωπος του
Κύριου του έργου

(Ονοματεπώνυμο)
Εργολάβος ή νόμιμος εκπρόσωπός του
(Διευθυντικό Στέλεχος)

(Ονοματεπώνυμο)
Συντονιστής Α&Υ Εκτέλεσης
(όπου απαιτείται/εφαρμόζεται)

Ημερομηνία: ……………......…….

Ημερομηνία: ……………......…….

Ημερομηνία: ……………......…….

