Autoritatea Daneză de Mediu Lucrului (ADML)
ADML este o autoritate guvernamentală în Danemerca,
una din funcțiile ei fiind supravegherea locurilor de
construcție.
În locurile de construcție daneze se aplică
reglementările cu privire la legislația mediului de lucru
și al orientărilor de lucru daneze.

ADML are patru centre de inspecție. Sediul central este
localizat în Copenhaga.
Personalul Centrului de inspecție include specialiști cu
cunoștințe în industrii diferite. Printre aceștia se
numără inspectori specializați în nișa construcțiilor.

Dacă vă doriți să aflați mai multe despre prevederile
legale daneze ce au legătură cu locurile de construcție,
puteți găsi informații la www.at.dk.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă veți suna la
ADML, nu va fi posibil să vorbiți cu nimeni care va
putea să vorbească sau să vă înțeleagă limba. Din
acest motiv, vă rugăm să faceți solicitarea de informații
în limba engleză.

Reacție

Când vor vizita locul dumneavoastră, inspectorii ADML
vor verifica dacă lucrul dumneavoastră este realizat în
concordanță cu regulile daneze. Dacă vom găsi ceva ce
nu îndeplinește cererile regulilor daneze, avem
următoarele opțiuni:
Orientare: Acordarea de sfaturi și orientare despre
cum trebuie să fie realizat lucrul dumneavoastră în
concordanță cu regulile daneze.

Notificare de îmbunătățire: Emiterea unei notificări
de îmbunătățire care cere ca problema să fie rezolvată
într-o limită de timp specificată.

Notificare de interdicție: Ordonarea ca munca să fie
oprită, în cazurile în care există un risc iminent
substanțial al vieții și sănătății dumneavoastră sau a
celorlalți.

Raportul către poliţie: Întocmirea unui raport către
poliție cu scopul urmăririi penale pentru brută nepăsare
în realizarea muncii.

Vedeți, de asemenea, fișierele despre:
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Siguranță în cazul muncii cu componente de
clădiri care conțin PCB
Echipament de protecție personal
Demolare
Semnale pentru lucrul cu macarale

Lucrul pe acoperiș
Schele ridicate pentru lucrul pe acoperiș.

Plasa de siguranță sau altă protecție împotriva căderii
trebuie să fie montate acolo unde există pericol de a
cădea în clădire, de exemplu atunci când sunt puse
pane, casete de acoperiș, straturi trapezoidale sau
straturi de lemn, dacă distanța de cădere este mai
mare de 2 metri.

Mai înalt de 3,5 metri

Grad mai mic de 15o

Max. 0,5 m.

Min. 1.0 m.

1.0 m.

Min. 2,0 m.

1,
0

m
.

Balustrade de protecție sau schele trebuie să fie
asigurate pentru siguranța lucrului pe acoperiș dacă
distanța până jos este mai mare de 3.5 metri.
REȚINEȚI găurile trebuie mereu acoperite.

Acoperitor
fără gaură

În cazul acoperișurilor înclinate, siguranța poate fi
asigurată prin schele cu balustradă sau prin bariere
de prindere.

Mai înalt de 2,0 metri

Grad

15o

Mai înalt de 5,0 metri

1,0 m.

Când se stratifică acoperișul, plasa de siguranță
trebuie să fie montată și trebuie să fie folosite plăci
pentru mers dacă spațiul dintre scânduri - de la
margine la margine - este mai mare de 46 de cm.

Balustrade de protecție trebuie să fie montate la
capătul clădirii când lucrul se desfășoară afară, la
mai puțin de 2 metri de peretele de la capăt.
Materialele trebuie să fie distribuite pe suprafața
acoperișului.

