
1/7

Контрольний перелік заходів з охорони здоров’я 
та безпеки на виробництві, при роботі з  
технікою та у сфері логістики

Заповнюється компанією / клієнтом

Назва компанії / ім’я клієнта: 

Заповнено:

Дата (дд-мм-рррр):

Посада / назва завдання:

Короткий опис посади (може додаватися у виді вкладення): 

Компанія / клієнт ознайомлені з юридичними зобов’язаннями щодо:
  інформування співробітників агентства про всі наявні ризики та заходи, які необхідно 

вживати, перед початком роботи; 
  забезпечення співробітників агентства необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) 

перед початком роботи;
 ознайомлення співробітників агентства з їхньою роботою;
  надання керівних функцій співробітникам агентства, а також здійснення нагляду та 

контролю за їхнім робочим середовищем.

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

 1 Співробітник агентства повинен мати дійсні дипломи/сертифікати з техніки безпеки відповідно 
до роботи, з якою вони матимуть справу:

 Так  Ні

Якщо так:
 Посвідчення водія вилкового навантажувача;
 Сертифікат з техніки безпеки при роботі з підйомним обладнанням та механізмами;
  Сертифікат про проходження інструктажу з основ безпеки (B-VCA | VVA I) згідно з VCA 
(контрольним переліком заходів з техніки безпеки для підрядників);

 Паспорт безпеки;
 Перепустка SIR (Голландський фонд з прибирання промислових приміщень);
 Водійське посвідчення: B/BE/C/CE1

 Інше, зокрема:

1  B = легкові автомобілі / BE = легкові автомобілі з причепом / C = вантажівки /  
CE = вантажівки з причепом



2/7

Контрольний перелік заходів з охорони здоров’я 
та безпеки на виробництві, при роботі з  
технікою та у сфері логістики

 2 Співробітник агентства працюватиме з машинним обладнанням (таким як пресовий штамп, 
фальцювальний верстат або механічні ножиці) або з інструментами (такими як ніж або кутова 
шліфувальна машина), що передбачають ризик порізів, защемлень, розчавлення тощо.

 Так  Ні

Опис:

Важлива інформація:
  Вам не дозволяється розпочинати використання такого машинного обладнання та 

інструментів, якщо у вас немає досвіду їх використання.
  Попросіть свого безпосереднього керівника пояснити принцип роботи машинного 

обладнання або інструментів, як користуватися машинним обладнанням у безпечний 
спосіб, а також як правильно чистити обладнання після використання.

  Використовуйте належні засоби індивідуального захисту (наприклад, рукавички під час 
використання ножів).

  Якщо вам ще не виповнилося 18 років, ви можете працювати з небезпечним машинним 
обладнанням лише під наглядом досвідченого працівника.

 3 Співробітник агентства працює з матеріалами та засобами, при роботі з якими існує ризик 
порізів, ударів заготованками, ударів внаслідок падіння матеріалів та потраплянь чогось в очі.

 Так  Ні

Де і коли:

Співробітнику агентства під час виконання робіт необхідні наступні засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ):

Обладнання надається клієнтом
 Захисне взуття, тип:  Так  Інше, зокрема:

  S1
  S2
  S3

 Захисне взуття, тип:  Так  Інше, зокрема:
  S4
  S5

 Захисні окуляри   Так  Інше, зокрема:
 Захисна каска   Так  Інше, зокрема:
 Захисний щиток  Так  Інше, зокрема:
 Рукавички для захисту від механічних впливів

 (наприклад, порізів та натирань)  Так  Інше, зокрема:
 Захисний робочий одяг, зокрема:
 Інше, зокрема:



3/7

Контрольний перелік заходів з охорони здоров’я 
та безпеки на виробництві, при роботі з  
технікою та у сфері логістики

 4 Співробітник агентства працює із засобами, на етикетці яких є один або декілька з таких 
значків (наприклад, на мийних засобах, лакофарбових матеріалах, холодоагентах та 
дезінфікуючих засобах):

 Так

 Ні

Де і коли:
 
Співробітнику агентства під час виконання робіт необхідні наступні засоби індивідуального 
захисту:

Обладнання Надається клієнтом
 Хімічно стійкі рукавички  Так  Інше, зокрема:
 Засоби захисту органів  

 дихання, тип:  Так  Інше, зокрема:
 Захисні окуляри   Так  Інше, зокрема:
 Захисний щиток  Так  Інше, зокрема:
 Захисний робочий одяг, зокрема:  
 Інше, зокрема:

Важлива інформація:
  Знайте, з чим ви працюєте. Прочитайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці та інструкцій 

з використання. Дотримуйтесь інструкцій.
  Використовуйте засоби індивідуального захисту, якщо це зазначено на етикетці або в 

інструкціях.
  Хочете дізнатися більше про засіб? Попросіть надати інформаційний листок безпеки.

  Викликає подразнення, 
   підвищену чутливість, 

шкідливий

  Корозійний

  Токсичний

  
  Небезпечно для здоров’я

  у довгостроковому терміні  

  Вогненебезпечний

  Вибухонебезпечний

  Окиснювальний   

  
  Шкідливий для водного  

  середовища (води)
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 5 Співробітник агентства виконуватиме такі роботи, як пиляння, піскоструминна обробка, 
різання, шліфування, зварювання тощо, при яких виділяється пил, пара та гази.

 Так  Ні

Де і коли:

Співробітнику агентства під час виконання робіт необхідні наступні засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ):

Обладнання надається клієнтом
 Захисне взуття, тип:  Так  Iнше, зокрема:

  S1
  S2
  S3

 Захисне взуття, тип:  Так  Iнше, зокрема:
  S4
  S5

 Захисні окуляри   Так  Iнше, зокрема:
 Захисний щиток  Так  Iнше, зокрема:
 Рукавички для захисту від механічних Впливів  

 (наприклад, порізів та натирань)  Так  Iнше, зокрема:
 Захисний робочий одяг, зокрема:
 Iнше, зокрема:

 6  Співробітник агентства задіяний у виконанні такої фізично важкої роботи:
 Підйом, штовхання та тягання (наприклад, при переміщенні матеріалів).
  Робота у незручних позах (наприклад, робота з руками над головою, у скрученому та 
зігненому положенні, а також на колінах).

  Виконання повторюваних дій (наприклад, робота на виробничій лінії, шліфування, 
розпилювання та збірка).

 Робота стоячи протягом тривалого часу (наприклад, зварювання та збірка).
 Велика кількість ходіння та / або лазіння (наприклад, на великих об’єктах).
 Інше, зокрема:

Де і коли:

Важлива інформація:
 Попросіть свого керівника надати вам інформацію щодо найменш напруженого методу роботи.
  Використовуйте наявні допоміжні засоби (наприклад, підйомне обладнання, підйомні 

платформи та вилкові навантажувачі. Зверніть увагу: ви можете використовувати певні 
допоміжні засоби лише за наявності дозволу). 

 По можливості врізноманітнюйте свою роботу.
 По можливості працюйте у правильній позі.
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 7 В результаті виконання робіт та/або знаходження в робочому середовищі співробітник 
агентства піддається впливу шкідливого шуму (наприклад, шуму від штампування, 
зварювання, шліфування, клепки та транспортування матеріалів).

 Так  Ні

Де і коли:

Співробітнику агентства під час виконання робіт необхідні наступні засоби індивідуального 
захисту (ЗІЗ):

Обладнання Надається клієнтом
 Засоби захисту органів слуху  

  Вушні затички  Так  Інше, зокрема:
  Протишумні навушники  Так  Інше, зокрема:
  Отопластичні вушні  Так  Інше, зокрема:

 Інше, зокрема:

Важлива інформація:
  Існують спеціальні вушні затички(отопластичні), які захищають від шкідливого шуму, але 

дозволяють чути одне одного (здатні розпізнавати мовлення).
  Рівень шуму є шкідливим, якщо ви не можете чути один одного на відстані одного метра, 

не підвищуючи голос (>80 децибелів).
  Використання засобів захисту органів слуху є доцільним, якщо рівень шуму  

перевищує 80 децибелів. При рівні шуму понад 85 децибелів це законодавча  
вимога.

 8  Співробітник агентства працює:
 всередині  в холодних приміщеннях
 зовні    поблизу джерел тепла

і потребує наступного робочого одягу під час виконання робіт:

Обладнання Надається клієнтом
 Належне взуття  Так  Інше, зокрема:
 Робочі штани / комбінезон  Так  Інше, зокрема:
 Джемпер  Так  Інше, зокрема:
 Робоча куртка  Так  Інше, зокрема:
 Дощовик + водонепроникні штани  Так  Інше, зокрема:
 Жилет  Так  Інше, зокрема:
 Одяг для захисту від сонця  Так  Інше, зокрема:
 одяг  Так  Інше, зокрема:
 Інше, зокрема:
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Важлива інформація:
  Одяг для захисту від сонця складається з довгих штанів, сорочки з довгими рукавами, 

кепки з шийним клапаном або широкополого капелюха, а також додається сонцезахисний 
крем (фактор 20 і вище) для незахищеної шкіри.

  Зимовий одяг складається з зимового комбінезона, парки (зимової куртки), шапки, та може 
додаватися термобілизна.

  Для роботи в холодних приміщеннях необхідний спеціальний термоодяг. Зверніть увагу, 
що ви також можете регулярно чергувати роботу з роботою при звичайній температурі.

 9 Співробітник агентства працюватиме в середовищі, де їздить транспорт (наприклад, виковий 
навантажувач) та використовується інше машинне обладнання, що передбачає ризик бути 
збитим / вдареним предметами, що падають.

 Так  Ні

Де і коли:

Важлива інформація:
 Будьте уважні до рухів техніки навколо вас. Зберігайте відстань.
  Переконайтеся, що ви чуєте, що відбувається навколо вас. Не слухайте  

гучну музику.
 Носіть належні засоби індивідуального захисту (такі як захисне взуття та захисна каска).

 10 Співробітник агентства працює на висоті, наприклад, на драбині або на понтоні, що 
передбачає ризик падіння.

 Так  Ні

Де і коли:

Важлива інформація:
 Будьте особливо уважні під час роботи на висоті.
  Використовуйте відповідне допоміжне обладнання для роботи на висоті, наприклад, 

гідравлічний підйомник. 
 Зверніться за порадою до свого керівники щодо безпечного методу роботи.
 Носіть належні засоби індивідуального захисту (наприклад, страхувальну систему).

 11 Співробітник агентства користується автомобілем у робочий час.
 Так  Ні

Важлива інформація:
 Здійснюйте дзвінки лише за допомогою гарнітури або під час зупинки.

 12 Співробітник агентства іноді працює наодинці. 
 Так  Ні

Важлива інформація:
  Запитайте свого керівника про те, що ви повинні знати, працюючи наодинці, і чи є 

можливість підняти тривогу, та як це працює.
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 13  13 Чи існують інші ризики, з якими стикаються співробітники агентства, і які не зазначені в 
цьому контрольному переліку?

 Так  Ні

Опис ризиків:

  Підпис
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