
Siguranța în timpul demolării
Persoanele care lucrează la demolări pot să fie expuse prafului periculos sau să fie rănite 
la ridicarea sau transportul materialelor de construcții și deșeurilor grele. De asemenea, 
există riscul de a cădea de pe clădire sau de a fi lovit de elementele clădirii.

Angajatorul răspunde de asigurarea faptului că lucrarea de demolare se desfășoară în 
siguranță. Aceasta înseamnă că trebuie să vă protejați de praful dăunător, să folosiți 
parapete și schele, să acoperiți găurile din plafoane etc. De asemenea, trebuie să 
consolidați elementele instabile ale clădirii și să folosiți echipamente tehnice adecvate 
pentru a evita ridicarea și transportul articolelor grele.

Citiți mai jos despre cum puteți să lucrați în siguranță.

Planificați activitatea
Înainte de a începe lucrarea de demolare, trebuie să planificați cum să desfășurați în mod 
adecvat activitatea în ceea ce privește sănătatea și siguranța. Aceasta se aplică indiferent 
dacă trebuie să demolați o mică parte din clădire sau întreaga clădire. De exemplu, este 
important să planificați ordinea operațiunilor de demolare, să alocați timpul necesar și să 
identificați măsurile de siguranță necesare.

Eliminați materialul periculos
Verificați dacă în clădire există azbest, PCB, plumb, excremente de la porumbei, mucegai, 
izolații și alte materiale care reprezintă un risc pentru sănătate. Apoi îndepărtați materialele 
periculoase conform regulilor specifice din domeniu, înainte de a începe demolarea.

Nu uitați că pentru lucrările care implică azbest, trebuie să urmați o pregătire  obligatorie 
privind modul de manevrare a azbestului, iar lucrarea ce implică azbest trebuie să fie 
raportată la Autoritatea daneză pentru mediul de lucru (AT), înainte de a începe lucrarea. 
Restul lucrării necesită, de asemenea, o pregătire specială prin instruire.

Lucrați în siguranță
Desfășurați operațiunile de demolare într-o ordine care previne căderea de pe sau în clădire  
și care previne prăbușirea clădirii sau a părților din aceasta. De asemenea, asigurați-vă că 
vă protejați cu parapete și schele și prin acoperirea găurilor din acoperiș și plafoane.

În plus, protejați-vă împotriva prafului prin ventilație, echipament de protecție respiratorie 
și prin curățarea cu un aspirator de praf din clasa H.

Folosiți întotdeauna metode de lucru, utilaje și echipamente individuale de protecție care 
asigură cel mai înalt nivel de protecție împotriva accidentelor, ridicării de articole grele, 
prafului, zgomotului și vibrațiilor.
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Sortați deșeurile și curățați
Materialele și deșeurile de la lucrările de demolare trebuie să fie sortate. Contactați 
municipalitatea cu privire la modul de eliminare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor 
periculoase pentru mediu, precum PCB și azbestul.

Organizarea, gestionarea deșeurilor și curățarea sunt importante pentru a evita 
împiedicările și căderile și pentru a limita praful.

Mucegai

Azbest

Excremente

Izolație

Conținut periculos 

Deșeuri neinflamabile 

Deșeuri inflamabile

Lemn

1

1

2

2

3

3

Citiți mai multe despre regulamente
Rețineți că am evidențiat doar cele mai importante reglementări privind siguranța în timpul 
lucrărilor de demolare. Aflați mai multe despre reglementări în orientările AT și ordinele 
de execuție, precum și în MANUAL - Working Environment for Building and Construction 
elaborat de Comitetul sectorial privind mediul de lucru pentru clădiri și construcții.

https://www.bfa-ba.dk/media/3977602/haandbogen-engelsk-2016.pdf

