Versija: 1.1

DARBUOTOJO REGISTRACIJA PROJEKTUI
TAIKOMA VISIEMS DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS SU PROJEKTU

RAŠYKITE DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Registracijos formą turi pasirašyti vadovas (darbdavys) ir darbuotojas.
Originalą saugo darbdavys. Darbuotojas gauna kopiją. Projekto vadovas pasidaro kopiją projekto failui.
Projekto numeris ir pavadinimas:

Asmeninė informacija

(Reikia užpildyti visus laukelius)

Vardas, pavardė

ID kortelės Nr.

Gimimo data

Adresas

Pašto indeksas

ID kortelė galioja iki

Miestas

Mob.telefonas

Darbdavys

Telefonas

Kontaktinis asmuo

Mob.telefonas

Tautybė:

Kalba: tik darbuotojams iš užsienio šalių
Kalba skandinavų k.:
Supranta skandinavų k.:

Taip
Taip

Ne
Ne

Remiantis Darbo aplinkos įstatymu, darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai
suprastų saugos įspėjimus, nurodymus, taisykles ir įprastą praktiką

Veiksmai, jei Ne:
Veiksmai, jei Ne:

Sertifikatai, kursai, dokumentuoti mokymai pagal Darbo aplinkos įstatymo nuostatas Dėl organizavimo, valdymo ir
dalyvavimo (IŠBRAUKTI!)
Užbaigtas 1 privalomo saugos mokymo modulis
TAIP
- visiems asmenims, dirbantiems „Veidekke“ pastatuose ir statybos aikštelėse
Vairuotojo pažymėjimas, B kat.:
Bazinis darbo aplinkos apmokymas
Darbo įvadinio kurso Nr.:

Data:

Ne

Terminas:

Mašinos operatoriaus (vairuotojo) pažymėjimas:

Karštieji darbai terminas: ………….

Šakinio krautuvo / krano operatoriaus pažymėjimas:

Nurodyti, kokį pažymėjimą turi, išskyrus B kategoriją, kurie darbo įvadinio kursai išklausyti, kokios klasės krano / mašinos operatoriaus pažymėjimą turi.

Dirbtuvė ir sandėlis, tipas:
Specialūs kranai, tipas:
Skrysčiai ir gervės
Prikabinimas, rišimas ir signalizavimas
Iškeliami ir kabinami pastoliai (36 val. kursas)
Rankinio kėlimo kursas:………………….
Rankinis kėlimas žemiau žemės lygio
Gręžimo darbų transporto priemonės
Savaeigis volas
Traktorių įranga
Kampinis šlifuoklis / pjaustyklė
Varžtų pistoletas

Vinių pistoletas
Kombinuotas grąžtas / smūginis
gręžtuvas
Grandininis pjūklas
Medienos pjaustymo ir pjovimo
pjūklas
Sutvirtinimų jungimas
Vibracinė įranga
Rankinė pjaustyklė
Dujinis pjoviklis
Sukamoji pjaustyklė
Šlifuoklis
Medienos apdorojimo staklės
Asfalto darbai

Pjūklas betonui, gręžimo įranga
Pjūklai sienoms
Laidinis pjūklas
Grindų ir asfalto pjūklas
Aukšto slėgio įranga
Išpjaustymo pjūklas ir pjaustyklė
Šūsniavimo įranga
Mobili cemento siurblio įranga
Saugus pastolių naudojimas ir kontrolė
Saugus darbas su formavimo įrankiais
Apsauginė įranga
Pirmosios pagalbos kursas: Data:

Kita: (aprašyti)

Saugos įranga: Išduota patvirtinta įranga, priskirta projektui
Privaloma saugos ir apsauginė įranga: šalmas (standartas: EN 397) ir apsauginiai batai (standartas: EN 345 (EN ISO 20345)) su apsaugotais
nuo prasiskverbimo padais. Visuomet turėti: ausines, apsauginius akinius, darbines pirštines; prireikus turėti: kvėpavimo kaukę, nuo
chemikalų, supjaustymų saugančias ir kt. specializuotas pirštines, ryškius apsauginius drabužius.

Pasirašo darbdavys prieš prisijungimą prie projekto:

Data ir parašas
Data:

Darbdavys:
Darbuotojas buvo supažintas su HSE reikalavimais. Nuor.: HSE koordinavimas, B9.2.1-01

2 modulis: projekto informacija ir apžvalga
Tik įmonėje dirbantiems darbuotojams ir samdomam personalui (išbraukti):

Informuoti apie procedūras neatvykimo į darbą, alternatyvaus darbo ligos / sužalojimo atveju, AKAN (darbovietės konsultacinį centrą su
alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ir nenugalimo lošimo įpročio susijusiems klausimams), pranešimo procedūrą ligų ir sužalojimų atvejams.

Taikoma visiems projekte dalyvaujantiems asmenims (išbraukti ir pasirašyti):
Baigė privalomą projektui saugos mokymą (2 modulis). (Išduotos emblemos šalmams, jei naudojamos).
Gavo emblemą patvirtintam 1 moduliui ir pritvirtino prie savo šalmo
Darbuotojas žino apie „Veidekke“ saugos reikalavimų pažeidimų kontrolės procedūras.
Išduotas neatitikimo blokavimo ir rizikos vertinimas – Blokas: einamosios rizikos vertinimas
Informuotas apie kliento sveikatos ir saugos planą skelbimų lentoje

Data ir parašas
Data:

Pasirašė po projekto 2 modulio peržiūros:
Darbuotojas:

B13.3.1-09

Atsakingas už supažindinimą su projektu:

