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Arbetsmiljöpolicy
PP Renovering & Bygg AB arbetsmiljöpolicy verkar för att skapa en arbetsplats som erbjuder en god
organisatorisk, social, säker och trevlig arbetsmiljö utan mobbing och kränkande särbehandling.
Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger endast minimikrav.
Vi skall tillämpa dessa mot bakgrund av dess "anda" och inte enbart bokstav.
Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall ocksä vara trevlig och utvecklande för de
anställda. De skall kunna päverka sin arbetsmiljö och ha god kunskap om riskerna med arbeten de
utför.

Var arbetsmiljöpolicy innebär att vi löpande skall förbättra värt interna arbetsmiljäarbete genom att
förebygga och kartlägga risker och ohälsa.
Vi skall:

. bedriva var verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav
. ha ordning och reda omkring oss och pä sä sätt skapa en trivsam och saker arbetsmiljö
. öka medvetenheten om arbetsmiljöfrägor och engagemanget for förbättrad arbetsmiljö
företaget, siväl fysiskt som psykosocialt
. införa arbetsmiljomäl, följa upp dem och öppet redovisa dessa
Ansvarsförhällanden

Alla anställda inom företaget skall medverka till att denna policy efterlevs.
Arbetsmiljösansvarigs roll är att ge nödvändig information till de anställda för att nä vara mal.
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Allmänna ordnings- och skyddsregler
Personlig

skyddsutrustning

Skyddsskor med stälhättaochspiktrampskydd skall använda s. Övrig
utrustning som till exempel hjälm används vid behov eller om arbetsplatsen
kräver detta.

Material

Skyddsanordning

Alla städar efter eget arbete. Personalutrymmen hälls rena och snygga.
Material placeras pä anvisade platser. Håll alltid transportvägar öppna. Ta
hand om spillmaterial fortlöpande.
Kontrollera att erforderliga säkerhetsanordningar ärgodkända. Spärra av

eget arbetsområde vid behov. Återställ alltid skyddsanordningar som
demonteras. Underlätenhet eller slarv kan medföra straffpäföljd
enligt AML8 §2.
Heta arbeten

Påbörja ej heta arbeten före tillständ frän Brandskyddsansvarig. Kontrollera
att brandsläckare finns i omedelbar anslutning till arbetsstället. Endast
personal med godkänd utbildning i "Heta arbeten" far utföra heta arbeten.

Gasochgasol placeras pä anvisad plats dä det ej används. Använd endast
godkänd utrustning.

Tillfällig el

Ingreppfär endast utföras av behörig personal. Använd jordfelsbrytare.
Skydda elkablar.

Buller

Maskiner med lag bullernivå skall om möjligt användas. Avskärma buller om
möjligt. Använd hörselskydd. Informera grannar vid längvariga bullrande
arbeten.

Miljöfarliga ämnen

Anmäl till arbetsledningen vid användning av farliga ämnen. Följ
instruktioner vid användande av farliga ämnen.

Maskiner

Placera maskiner pä anvisad plats dä de ej används. För inhyrda maskiner

som är besiktningsskyldiga skall maskinförare visa intyg för platschef före
användande.
Förbandsmaterial

Finns i personalutrymmen, och i bilar.

Skador och tillbud

Informera arbetsledare/närmaste chef som omgående ska II rapportera till
arbetsmiljösamordnare. Arbetsmiljösamordnare kallar omgående
i skyddsombud.

Larm

[ Vid akuta mdsituationer ring 112.

Rökning
Droger

Endast tillåtet utomhus för att ingen ska utsättasför passiv rökning.
Under arbetstid är vi helt opåverkade av alkohol, narkotika och läkemedel

(förutom egna receptbelagda). Vid behandling med varningsklassad medicin
kan reaktionsförmägannedsättas, informera platschef. Detta bör beaktas
dä skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och brukande av
Kränkande

särbehandling

Allmänt för ältas
trevnad

arbetsredskap.
Kränkande särbehandling (KS) accepteras inte i var verksamhet. Med KS
avses återkommande nedvärderande eller negativt präglade handlingar
som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt som ka n leda till
att de ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Vi värdar värt spräk, passar tiderna, hälsar när vi kommer och gar, är lojala
mot (företagetsnamn)bäde under arbetstid och privat. Ett vänligt ord, ett
glatt hej, en hjälpsam hand är enkla medel för att skapa trivsel.

Obehöriga skall omgående vänligt men bestämt awisas frånomrädet.Alla behöriga pä plats ska
hjälpa till att bevaka och upprätthälla denna ordningsföreskrift.

