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Контрольний перелік умов 
праці на будівництві

Заповнюється компанією / керівником

Компанія / ім’я керівника:

Заповнено:

Дата (дд-мм-рррр):

Посада/назва завдання:

Короткий опис посади (може додаватися у виді вкладення): 

Компанія / керівник ознайомлені з юридичними зобов’язаннями щодо:
  інформування тимчасових працівників про ризики та дії, які необхідно вжити перед 
  початком роботи; забезпечення тимчасових працівників необхідними засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ) перед початком роботи;
 підготовки тимчасових працівників;
 керування та контролю тимчасових працівників на робочому місці.

Важлива інформація:
Деталі щодо відповідних положень можна знайти у наступних документах:
Закон Нідерландів про умови праці: зокрема, пункт 1 статті 1; стаття 3; стаття 5; Стаття 8. 
WAADI (Закон про працевлаштування працівників через посередницькі агентства): Стаття 11.

 1  Тимчасові працівники повинні мати дійсні дипломи чи сертифікати з техніки безпеки відповідно 
до роботи, з якою вони матимуть справу.

 Так  Ні

Наявні документи: 
 Водійське посвідчення: B/BE/C/CE1

 Тренінг з основ безпеки VCA (B-VCA | VVA1)
 Інструктаж з основ роботи в порту
 Посвідчення водія вилкового навантажувача
 Сертифікат про володіння навичками безпечної роботи з підйомним обладнанням  

 та інструментами  
 Сертифікат на роботу з гідравлічним підйомником
 Сертифікат про володіння навичками безпечної роботи на трасі 
 Інше, зокрема:

 2  2 У нашій компанії є опис ризиків і заходів (продукти ділової комунікації), з якими доводиться 
стикатися тимчасовим працівникам під час виконання роботи. 

 Так
  Копія додається. Агентство з тимчасового працевлаштування надає цю інформацію.
   тимчасовим працівникам. Цей матеріал (також) роздається та пояснюється в перший 

робочий день. (перейдіть до питання 4)
 Ні (перейдіть до питання 3)

1  B = легкові автомобілі, BE = легкові автомобілі з причепом, C = вантажівки,  
CE = вантажівки з причепом
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 3  Наша компанія використовує список професійних шкідливостей, визначених для кожної 
професії, під час навчання тимчасових працівників (див. сторінку 5/5).

 Так, тимчасовий працівник буде працювати:
   Копія додається*. Агентство з тимчасового працевлаштування надає цю інформацію 

тимчасовим працівникам. 
  Цей матеріал (також) роздається та пояснюється в перший робочий день. 

  Інше: наша компанія інформує тимчасових працівників у перший робочий день про 
наступні ризики:

* Список професійних шкідливостей можна завантажити за посиланням  
 www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl

 4 Наша компанія має:
 Спеціальні правила безпеки, з якими повинні бути ознайомлені тимчасові працівники.

  Копія додається.
  Порядок роботи служб з реагування на надзвичайні ситуації компанії (пожежа, аварії, 

евакуація).
  Копія додається.

 5  Перед початком роботи тимчасові працівники проходять навчання та інструктаж щодо 
безпечної роботи з:

Ім’я:

Посада:

Підрозділ/розташування:

06 - 

Важлива інформація:
Навчання та інструктаж охоплюють наступне:  

 Ризики на робочому місці.
 Заходи, які необхідно вживати:

   включаючи: уважне ставлення до ризиків;
   дотримання інструкцій щодо;
   виконання роботи; використання наявних ресурсів;
   носіння засобів індивідуального захисту.

 Правила техніки безпеки.
 Порядок роботи внутрішніх служб екстреної допомоги.
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 6 Тимчасовим працівникам під час виконання робіт необхідні наступні засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ):

Найменування надається керівником
 Захисне взуття типу S3  Так  Інше, зокрема:
 Захисне взуття типу S5  Так  Інше, зокрема:
 Робочий одяг

  Робочі штани/комбінезон  Так  Інше, зокрема:
  Светр  Так  Інше, зокрема:
  Робоча куртка  Так  Інше, зокрема:
  Водонепроникна куртка +
  водонепроникні штани  Так  Інше, зокрема:
  Зимовий комбінезон  Так  Інше, зокрема:
  Парка (зимова куртка)  Так  Інше, зокрема:
  Жилет  Так  Інше, зокрема:
  Шапка  Так  Інше, зокрема:
  Термобілизна  Так  Інше, зокрема:
  Інші предмети, зокрема:

 Захисний шолом  Так  Інше, зокрема:
 Захисні окуляри  

 (або панорамні окуляри)  Так  Інше, зокрема:
 Захисний щиток  Так  Інше, зокрема:
 Засоби захисту органів слуху

  вушні затички   Так  Інше, зокрема:
  протишумні навушники  Так  Інше, зокрема:
  вушні вкладиші   Так  Інше, зокрема:

 Засоби захисту органів дихання,  
 тип:  Так  Інше, зокрема:

 Рукавички для захисту від
  порізів, натирань, проколів  Так  Інше, зокрема:
  хімікатів (рукавички 4Н)  Так  Інше, зокрема:
  тепла та іскор   Так  Інше, зокрема:

 Страхувальні ремені, троси для попередження  
 падіння та стропи  Так  Інше, зокрема:

  Одяг високої видимості (зі світловідбивними смужками),
 зокрема:  Так  Інше, зокрема:

 Інші предмети, зокрема:
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 7  Тимчасових працівників ознайомлює з робочим місцем:

Ім’я:

Посада:

Підрозділ/розташування:

06 - 

Важлива інформація:
Під час ознайомлювального періоду увагу буде:

 приділено наступному: надання інструкцій щодо виконання роботи;
 навчання та інструктаж щодо безпечних методів виконання певних видів робіт;
  обговорення питань щодо безпеки на конкретному об’єкті, таких як шляхи евакуаційні 

шляхи та порядок роботи внутрішніх служб екстреної допомоги.

 8  У разі виникнення питань щодо умов праці тимчасові працівники та агентство з тимчасового 
працевлаштування можуть звернутися до:

Для тимчасових працівників

Ім’я:

Посада:

Підрозділ/розташування:

06 - 

Для агентства з тимчасового працевлаштування

Ім’я:

Посада:

Підрозділ/розташування:

06 - 

 9  Наша компанія звітує про нещасні випадки, в яких безпосередньо постраждали тимчасові 
працівники, агентству тимчасового працевлаштування.

 Так  Інше, зокрема:

Підпис
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  A
  Адміністративний помічник  
/ офісний персонал

  Арматурник / 
закріплювач сталевої 
арматури

  Асфальтувальник / 
спеціаліст з укладання 
асфальтних доріг

  Б
 Будівельний майстер
 Будівник кам’яних стін
  Будівник теплиць

  В
  Виробник моделей 
– будівник збірних 
залізобетонних форм

  Г
 Геодезист / картограф

  Е
  Електрик (монтажник 
центральної антени, 
телекомунікацій)

  З
 Завідувач ділянки
 Заготівельник лісу
 Замірник

  Ш
  Інженер-будівельник з 
цивільного будівництва

  К
 Каменотес
  Керівник будівельного 
проекту

 Конструктор печей
 Копальник траншей

  М
 Маляр - будівництво
  Маляр - новобудова
 Маляр - ремонт
 Маляр / розпилювач
 Маркувальник дороги
  Машиніст баштового крану
  Механік з 
обслуговування машин

 Монтажник кабелів і труб
 Монтажник каркаса
  Монтажник підлог 
(епоксидних, 
поліуретанових) / 
монтажник синтетичних 
підлог

  Монтажник підлог 
(пісочна та цементна 
стяжка)

  Монтажник підлог 
(стяжка, ангідритна 
стяжка)

  Монтажник підлог 
із «венеціанською 
мозаїкою», монтажник 
гранітних підлог

  Монтажник стель / 
монтажник другого 
порядку (стелі, стіни, 
кухні)

  Монтажник стін / 
облицювальник стін

  Монтажник центрального 
опалення та 
кондиціонування повітря

  Монтажники каркаса та 
профілю

  Монтажники попередньо 
напруженого залізобетону

 Муляр (новобудова)
  Муляр (ремонт та 
обслуговування)

  Муляр із мурування блоків 
- муляр із мурування 
облицювальних блоків - 
мостильник будівельних 
блоків

  О
 Оператор зонда
  Оператор мобільного 
крана та пересувної 
бурової установки

  Оператор систем 
регулювання ґрунтових 
вод

  П
 Покрівельник - бітум
 Покрівельник – солома
 Покрівельник - черепиця
 Покрівельник – шифер
 Помічник землекопа
 Помічник муляра
  Прокладчик залізничних 
колій

  Р
 Ремонтник каналізації
  Різальник пальових 
наголовників

  Робітник / помічник на 
будівництві

  Робітник з укладання 
блоків

   Робітник пальового 
фундаменту

   Розпилювачі 
пінополіуретану

  С
 Сантехнік
 Скляр
 Слюсар / зварник
  Слюсар / оператор 
токарного станка

  Спеціаліст з укладання 
плитки (для стін і 
підлоги)

  Спеціалісти / менеджери 
з персоналу / створення 
команди

Контрольний перелік умов праці на будівництві – додаток: 84 професії у сфері 
будівництва. Також ви можете ознайомитися з довідником умов праці за посиланням: 
www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl
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  Т
 Такелажники
  Тесляр (новобудова)
  Тесляр (обслуговування, 
ремонт, реставрація)

 Тесляр-муляр

  У
  Утеплювач стін (фасад, 
стіна з повітряним 
шаром усередині)

  Ц
  Цементувальник 
(новобудова, ремонт, 
реставрація)

  Ш
  Штроборіз / 
фрезерувальник 

 Штукатур
  Штукатур з механічного 
розпилювання

Контрольний перелік умов праці на будівництві – додаток: 84 професії у сфері 
будівництва. Також ви можете ознайомитися з довідником умов праці за посиланням: 
www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl
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