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В о в е д 

  Здравје, безбедност и околина на работното место се, како што 

знаеме, важни прашања што ги засегаат сите на работното место, како 

надзорниците, така и работниците. Несреќите предизвикуваат болка и 

страдање кај повредениот, како и страв и загриженост кај нивните семејства. 

  Според проценките на Меѓународната организација на трудот, стотици 

илјади од несреќите кои завршуваат со смрт се случуваат на милиони 

работни места низ целиот свет. Ова значи дека секој ден, стотици вработени 

одат на работа наутро, но на крајот од денот нема да се вратат во своите 

домови. Освен тоа, секоја година, милиони луѓе стануваат онеспособени 

како резултат на несреќи и болести на работното место. Заради тоа, секој 
мора да  сноси одговорност за одржување на безбедно работно место, со 

цел да се спречат сите видови на несреќи кои можат да предизвикаат штета 

по човечките животи, како и по имотот на компанијата. 

 Имајќи на ум дека најзначајните инвестиции вложени во работното 

место се инвестициите вложени во вработените, овој Прирачник за здравје, 

безбедност и околина на работното место беше креиран со користење на 

термини лесни за разбирање и примена.  Овој Прирачник ќе Ве води во 

вашата работа преку креирање побезбедна и поздрава работна средина.  

 Целта на „Кединг“ е НУЛА НЕСРЕЌИ на сите градилишта кои ја 

изведуваме нашата работа. За таа цел, сите наши вработени мора да ги 

исполнуваат нивните должности во однос на здравјето, безбедноста и 

околината, и да соработуваат со правилата и упатствата за здравје и 

безбедност на работното место. 

Политика за здравје, безбедност и околина 

 „КЕДИНГ“ верува дека неговиот успех зависи од концептот на 

постојано подобрување  на квалитетот, околината, системите за здравје и 

безбедност на работното место и неговата политика која се состои од 

следниве елементи: 

o Описот на „работата“ во „Кединг“ е изведување на работа на 

ефективен, обѕирен (осетлив) кон природата, безбеден и здрав начин. 
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Од таа причина, вработените и подизведувачите на „Кединг“ се 

охрабрени да ја усвојат целта за „нула несреќи“ и заштита на 

работниците, работата и околината. 

o Во условите на договорот со клиентот, во согласност со меѓународните 

стандарди и законските прописи во државата, треба да се усвојат 
рационални и креативни методи на управување 

o Треба да се обезбеди безбеден работен простор за нашиот сопствен 

кадар и за кадарот на подизведувачот. Од нив се очекува да ги 

одржуваат стандардите и да ги направат сите можни  напори за да ги 

подобрат. 
o Да се почитува и да се даде приоритет на државните прописи кои се 

однесуваат на здравјето, безбедноста и околината на работното место, 

не само во етапите на конструирање и монтажа, туку и во сите фази на 

проектот вклучувајќи и дизајнирање и мобилизација. 

o Во однос на системите на здравје, безбедност и околина на работното 

место кои можат да бидат развиени со подрршка од вработените, 

функционалноста на системот треба да биде надгледувана во 

последователна (секвенцијална) одговорност. 
o Треба да се има воспоставено ефективна линија на комуникација со 

сите поврзани субјекти. 

o За да се обезбеди заштита на околината, здравјето, сигурноста и 

безбедноста на вработените, треба да бидат обезбедени сите 

потребни ресурси. 

o Кај целокупниот кадар вклучен во проектот или подизведувачите треба 

да се подбуди и унапреди свеста за здравјето, безбедноста и 

околината на работното место. 

o Треба да се дефинираат ризиците по здравје, безбедност и околина на 

работното место за сите активности; треба да се преземат мерки за да 

се намалат ризиците до прифатливо ниво. 

o Функционалната на системот за управување со здравјето, безбедноста 

и околината на работното место треба да биде надгледувана и 

подлежна на постојани мерења за да се спречат загуби и за да се 

заштити околината и здравјето на вработените. 

o Почнувајќи уште од фазата на дизајнирање за сите преземени проекти, 

треба да се преферира примената на технологии со цел да се 
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овозможи ефикасно користење на природните ресурси и да се 

редуцира производството на отпад. 

o Треба да се охрабрува на рециклирање на отпадот и повторно 

користење. 

o Методите на работење кои се преферираат треба да бидат во 

согласност со природниот свет  имајќи на ум дека сите активности што 

се преземаат имаат влијание на животната околина. 

Цели за Здравје и безбедност на работното место: 

 Да се заштитат сите вработени и заинтересирани страни. 

 Да се усогласат со релевантните национални и меѓународни закони. 

 Да се намалат опасностите по Здравје и безбедност на работното место 

 Да се регулираат негативните ефекти од ризиците за Здравје и 

безбедност на работното место 

 Да се оценува/подобрува ефикасноста на Здравјето и безбедноста на 

работното место 

 Да се биде подготвен за итни случаи и да се интервенира без 

одложување 

 Да се обучат и информираат сите вработени во врска со прашања од 

областа на Здравје и безбедност на работното место 

Цели за животната средина: 

 Да се направат еколошки чувствителни градби 

 Да се спречи загадување на животната околина 

 Да се обезбеди ефективно користење на необновливи ресурси и да се 

потпомогне нивната обнова и повторна употреба 

 Да се усогласат со националните и меѓународните закони 

 Да се биде подготвен за итни случаи и веднаш да се интервенира 

 Да се обучат и информираат сите вработени во врска со прашања од 

областа на животната средина. 
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ОПШТИ ПРАВИЛА ВО ВРСКА СО ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА 

РАБОТНОТО МЕСТО 

 

 Здравјето и безбедноста на работното место (HSE-Occupational Health, 

Safety and Environment) е составен дел од секоја работа. Сите работници се 

одговорни за своето здравје, безбедност и нивната врска со околината. 

Освен тоа, секој работник носи одговорноста и за другите работници кои 

работат на градилиштето. При работење во канцеларија, работилница или на 

градилиште, мора да ги следите наредните HSE правила (правила за Здравје 

и безбедност на работното место) : 

 Бидете свесни за опасните или итни случаи и веднаш известете за 

нивната појава. Ова е одговорност на секој вработен. 

 Собирајте информации во врска со вежби за реакција при пожар и 

процедури за евакуација. 

 Секогаш придружувајте ги посетителите, објаснувајте им ги HSE 

процедурите и однесете ги на однапред одреденото збирно место во 

случај на појава на итен случај. 
 Носете соодветна облека и користете ја сета заштитна опрема што е 

потребна за вашата задача. 

 Ако не сте сигурни како да ја спроведувате или управувате вашата 

работа, консултирајте се со вашиот шеф. 

 Прифатете ги сите безбедносни аранжмани назначени за секоја 

одредена област на градилиштето. 

 Известете дури и за најмалите несреќи на работното место и побарајте 

прва помош дури и во случај на најмали повреди. Имајте на ум кому да 

се обратите доколку некој се повреди во текот на работата. 

 Известете веднаш за сите несреќи. 

 Обрнете внимание на сите предупредувања и предупредувачки знаци 

и сигнали. 

 Прилагодете се на сите брзински ограничувања и сообраќајни 

регулативи. Не заборавајте дека безредието на градилиштето е еден 

од најчестите причинители на несреќи на работното место. 

 Работете само во согласност со барањата на процедурите за работни 

овластувања кои се спроведуваат. 
 Не пушете во не-пушачки зони. 

 Не ги преоптоварувајте електричните алати и опрема. 

 Немојте да стапнувате, седите или стоите на неприцврстени 

(нефиксирани) материјали. Користете скали. 
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 Не правете „практични“ шеги. Овој вид на однесување може да 

резултира со сериозни несреќи. 

 Не трчајте, секогаш одете. Секогаш бидете свесни каде одите. 

 Одржувајте ја чистотата во тоалетите и во сите санитарни системи. 

 Користете ја, и користете ја соодветно, сета лична заштитна опрема со 

која сте снабдени. 

 Бидете внимателни при користење на лифтови во градбата. Стојте 

исправено и држете се за цврсти држачи за рака. Ако нешто ви е 

сомнително, побарајте помош. 

 Не оставајте материјали или опрема на сред влезен или излезен пат. 
 Прочитајте ги и применете ги сите упатства наведени на 

контејнерите/кутиите/резервоарите во врска со безбедност на 

материјали. При несоодветна употреба, некои материјали можат да 

бидат опасни по вашето здравје. 

 Ако нешто не ви е јасно или ви е сомнително, прашајте. 

 Не користете препреки со цел да ги држите отворени противпожарните 

врати. Противпожарните врати секогаш треба да бидат затворени. 

 Изведувајте ја работата на начин на кој ќе го минимизирате вашето 

влијание врз околината. 

В Н И М А Н И Е ! 

Не заборавајте дека на вашето работно место, Вие сте најдобриот 
надзорник за Здравје и безбедност на работното место, и дека вашите 

дејствувања можат да влијаат врз околината или врз здравјето и безбедноста 

на луѓето околу Вас. 

 

1. Кооперативен менаџмент 
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 Кединг моментално соработува со бројни кооперанти (подизведувачи) 

и има склучено деловни договори со секој од овие кооперанти.  Во 

согласност со ова, фирмите подизведувачи, како и сите нивни вработени, 

мора да ги прифатат работните правила и HSE правилата (правила за Здравје 

и безбедност на работното место) на Кединг. 
 

 Дури и ако сте вработен во различна фирма-подзиведувач, не 

заборавајте дека ја делите истата работна средина и дека сте 

истовремено ВРАБОТЕН ВО КЕДИНГ. 

 Вие ја имате истата одговорност како и останатите вработени во 

Кединг во однос на Здравје, безбедност и околина на работното место. 

 Во текот на вашето работење, не дејствувајте на ниеден начин кој би 

можел да донесе ризик за безбедноста на другите вработени. 

 Работната дисциплина и сооодветното однесување се секогаш на прво 

место.  

 

 

2. Безбедност во работната средина 

  

 Внесување на работното место (градилиштето) 

 

 Повеќе од 50 % од несреќите се резултат на работните возила кои 

носат материјали што паѓаат, се навалуваат или се одронуваат и рушат-уште 

пред да се започне со работа.  

                          
 

Со цел да се спречат несреќите, обрнете внимание на следното: 

 

 Направете соодветни ходници (пешачки патеки) со цел да се 

обезбеди безбеден пристап до работното место (градилиштето). 

 За таа цел, конструирајте соодветни пешачки патеки и патеки за 

возила, лифтови, огради, мостови и скали. 

 Одржувајте ги ходниците и пешачките патеки чисти и непречени 

(без никакви пречки). 

 Оградете или затворете ги сите отворени места од кои/во кои 
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можат да паднат материјали или луѓе, и означете ги овие места 

со предупредувачки знаци. 

 Складирајте ги и исчистете ги сите остри предмети, како што се 

клинови и шајки, далеку (на страна) од градилиштето.  

 

Чистење на градилиштето (работното место) 

Уредното работно место е една од основните принципи на 

професионалната безбедност. Многу од несреќите се јавуваат или како 

резултат на стапнување на или сопнување од материјали или опрема 

произволно распоредени или складирани на градилиштето, или како 

резултат на материјали или опрема кои паѓаат врз работникот. Бидете свесни 

за следните околности за да спречите појава на несреќи и за да обезбедите 

безбедна работна средина: 

 Секогаш чувајте го работното место чисто и не фрлајте никаков 

отпаден материјал на подот. 
 Не оставајте никаков алат или опрема во ходниците, премините, 

патеките или на скалите. 

 Погрижете се маслата и течностите кои се истуриле на работното 

место, да бидат отстранети (исчистени). 

 Известете за било какви остри предмети оставени на подот, или 

надвор од нивното место, било каде на работното место 

(градилиштето). 

 Погрижете се отпадот да биде складиран на најсоодветен начин. 

В Е   М О Л И М Е 

 Проверете го работното место пред да започнете со работа и обидете 
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се да ги забележите сите можни ризици. 

 

3. Работење на кровови и на висина 

     

 Во градежната индустрија, паѓањето од висина е една од најчестите 

причини за несреќи кои резултираат со смрт или сериозни повреди. 

 Работење на висина 

 Не работете на конструкции или платформи кои немаат 
ограда/гелендер. 

 Користете сигурносни појаси од типот на појаси за падобран и 

прицврстете ја другата страна на појасот-не на конструкцијата, 

туку на цврста точка. 

 Пазете се од кревки/кршливи и од нерамни површини. 

 Не работете на скали или конструкции кои се на било каков 

начин оштетени. 
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3.1. Работење на скелиња 

На градилиштето, многу од несреќите кои завршуваат со смрт се 

предизвикани од паѓање од скелиња. 
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Точки на кои треба да се обрне внимание при монтажа на скелиња: 

 Дизајнирање, поставување и монтажа, менување и демонтажа 

на скелиња смее да биде извршено само од професионалци. 

 Прегледајте ги и испитајте ги сите елементи на скелето во однос 

на безбедноста, пред да почнете со монтажа (поставување)  на 

скелињата. 

 Сите базни плочи мора да бидат со соодветна дебелина за да 

обезбедат безбедно пренесување на оптоварување. 

 Користете метални плочки за нога во согласност со релевантните 

стандарди. 

 Поврзете ги и потпрете ги сите скелиња безбедно, вклучувајќи ги 

и независните скелиња. 

 Поставете ги ногарките на скелето на рамна и цврста површина. 

 Заградете ги платформите на скелето со огради/гелендери и 

подни панели. 

 Користете ги скалите само кога се качувате или се симнувате по 

скелето и никогаш не ги користете елементите за вкрстено 

поврзување. 

 Осигурајте се дека сите работи што се изведуваат на скелиња се 

на безбедно растојание од било какви жици со висок напон за да 

нема никаква опасност од нив. 

 Не чувајте никакви материјали или отпад на градилиштето на 

било кое место каде би можело да  се блокира  одреден пат за 
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пристап или премин. 

 

                           В Е   М О Л И М Е               

                                                                

Запомнете дека работењето на висина не е само работење над подот. 
Сите работни точки каде што има ризик од паѓање, вклучуваат работење на 

висина и побаруваат користење на соодветна заштитна опрема. 

 

Правила кои мора да бидат запазени при работење на скелиња: 

 

 Пред да се качите на преносно скеле, заклучете ги тркалцата. 

Симнете се од скелето пред да биде преместено. 

 Не ги користете скелињата означени со црвено. Користете ги 

само оние што се означени со зелено. 

 Никогаш не фрлајте долу материјали или опрема од скелињата. 

 Не се качувајте на скеле без вашиот сигурносен појас од тип на 

падобрански појас и друга заштитна опрема (кацига, работни 

чевли, ракавици и сл). 

 Не сместувајте опрема или материјали на скелето. 

 Не си играјте со деловите или составните елементи на скелињата 

(гелендери, подни панели, скали, прицврстувачи) 

 Не вршете дејства кои би можеле да ја загрозат безбедноста на 

другите работници на скелето. 

 Ако се покренат било какви прашања и недоумици во врска со 

скелето или сврзувачките елементи, веднаш известете го шефот. 
 

3.2. Работење на скали 

 Од безбедносни причини, секоја работа што се спроведува на висина 

треба да се изведува на платформа со соодветна заштита на ивиците 

(рабовите). Сепак, скалите честопати се применуваат таму каде што не е 

можно користење на платформи.  

 Прописи што треба да се почитуваат при работење на скали: 

 Проверете ја скалата пред употреба и осигурајте се дека е 

безбедна и дека не е оштетена. 

 За да можете да се задржите на скалата, и да обезбедите нејзина 

безбедност при качување и симнување, поставете го врвот на 

скалата 1 метар над точката спроти која е навалена, и од 

безбедносни причини, не стапнувајте на овие скалила. 
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 Поставете ја безбедно врвната потпорна точка на скалата и 

фиксирајте ја со прицврстување на краевите на врвот и на 

основата. 

 Погрижете се да нема никакви жици со висок напон во 

подрачјето каде што пренесувате или користите скала. 

 За да ја задржите вашата рамнотежа, не обидувајте се да 

достигнете точки кои се тешки за достигнување и не висете 

надолу по скалите. 

 Не користете метални скали, вклучувајќи ги и оние зајакнати со 

метал или слични материјали спроводници, било каде во 

близина на далноводи. 

 Не ги поставувајте и не ги монтирајте скалите на нестабилни 

предмети како што се кутии или буриња.  

 Не држете материјали во рацете на скалата; наместо тоа, 

користете појас со алатки или лента со алатки. 

 Поставете ја скалата така што ќе стои под агол од 75° (на пример, 

1 m нанадвор на секои 4 m  висина). 

 Не дозволувајте повеќе од едно лице да биде на скалата. 

 При качување или симнување по скалата, мора да бидете 

свртени со лицето кон нејзините скали. Секогаш користете го 

принципот на 3 точки (2 дланки-1 стапало или 2 стапала-1 

дланка). 

 

 

4. Места на ископини 
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Со оглед на тоа што составот на земјата каде што биле извршени 

ископувања постојано ќе се менува, може да има појави како одрони, 

лизгање на земјиштето или спуштање на земјиштето. Со цел да се спречи 

појавата на вакви случаи, мора да се преземат доволен број на неопходни 

мерки на претпазливост. 

Правила кои мора да се земат во обѕир со цел да се работи безбедно 

на местата на ископини: 

 Чувајте се од било какви одрони, лизгање или спуштање на земјиштето 

кои би можеле да се појават во текот на или отпосле ископувања 

изведени рачно, или со машини за копање. 

 

 

 Пред да започнете со копање: 

o Испитајте го составот на површината на градилиштето или земјиштето 

o Опкружете го местото на ископини, како и било кое друго место каде 

што би можеле да се појават одрони, лизгање или спуштање на 

земјиштето, со сигурносни траки и поставете предупредувачки 

знаци. 

     

 Со цел да се спречат непосакувани настани како одрони, лизгање или 

спуштање на земјиште како резултат на извршени ископувања: 

o Погрижете се сета опрема, машини и складирани материјали кои не 

се поврзани со копањето да бидат отстранети од местото на 

ископувањето. 

o Употребете привремени или постојани облоги каде што има потреба 

и на соодветни места. 

 Со цел да се обезбедат безбедни работни услови на подрачјето на 

ископините: 

o Не дозволувајте ниту едно лице кое не ја носи неопходната лична 
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заштитна опрема или кое нема никаква врска со ископувањето, да 

влезе во работното подрачје. Предупредете ги сите такви лица. 

o Одлучете во врска со местата за влез и излез од подрачјето на 

ископините и обележете ги. 

o Бидете внимателни при користење на било какви скали на 

подрачјето на ископините. 

o Не го користете системот на облоги (потпори) за да се качувате или 

симнувате, т.е. не ги користете овие облоги наместо скала. 

o Погрижете се предметите за блокирање, блокови, препреки и сл. се 

применуваат за да ги спречат камионите и товарните возила да дојдат 
преблиску до ивицата на ископината или до станиците за истовар за 

време на нивниот утовар и истовар. 

o Погрижете се ниеден друг освен овластениот персонал да не е на или 

внатре во машините во текот на копањето. Ова важи за ископувања 

изведени со помош на багер, булдожер, дигалка (машини за товарење) 

или слични машини. 

o Складирајте ги материјалите кои биле ископани, на растојание 

поголемо од 1 m од ивицата на подрачјето на ископината, за да се 

спречи овие материјали да предизвикаат некаков одрон, лизгање или 

спуштање на земјиштето. 

o Погрижете се да има работник со знаме на станиците за утовар и 

истовар, за да се зачува безбедна работна околина. 
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5. Затворени простори 

Несреќите што се случуваат во затворени простори како одводни 

цевки, јами, тунели и резервоари, честопати завршуваат или со смрт или со 

сериозни повреди. Една од причините за ова е што не се вршат периодични 

мерења на гас, а животоспасувачката опрема не е при рака. Лица кои работат 
во затворени простори мора да бидат правилно обучени и не смеат да 

влегуваат во такви простори без задолжителните работни овластувања. 
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Правила што мора да се следат во сите затворени простори како 

одводни цевки, јами, тунели, резервоари и сл: 

 Надгледувајте ги влезовите и излезите на затворениот простор и 

спречете ги  сите кои не работат на тоа место да влезат внатре. 

     
 Погрижете се нивоата на кислород да бидат во доволна мера и 

подложни на проверка во редовни интервали заради присутноста на 

било какви запалливи-експлозивни гасови, и пред и за време на 

работењето. 

 Погрижете се да има соодветна вентилација. 

 Погрижете се да ја има сета задолжителна животоспасувачка и 

безбедносна опрема. 

  

 Погрижете се да има најмалку едно лице надвор од затворениот 
простор кој ќе има улога на надзорник или помошник за време на сета 

работа што се изведува во затворениот работен простор. 

  Врзете си јаже за спасување на појасот пред да влезете во затворениот 
простор и осигурајте се дека крајот на јажето е држен од надзорникот 
што стои надвор. 

 За време на било каква работа што се изведува во одводни јами на 

патот или во други затворени простори, погрижете се да има 

поставено  предупредувачки знаци и прегради околу работното 

подрачје. Обрнете внимание на било какви предупредувачки знаци во 

околината. 

 Ако имате отежнато дишење во текот на работењето во затворен 

простор или ако осетите било какво испуштање на гас, веднаш запрете 

со работа и излезете надвор. 
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6. Предупредувачки знаци (табли со знаци, ленти, траки) 

Табли со знаци 

Општоприфатено значење на бои за 

безбедност 
Безбедн
осна боја 

Значење и 

намена 

Примери за 

примена 

 

 

Црвена 

Стоп, забрана Знаци за стоп
Стоп знаци за 

итно запирање 

Знаци за забрана 

Оваа боја  исто така се користи за 

означување на превенција од 

пожар, како и опрема за гаснење 

пожар и нејзината локација 

Сина Задолжителни 

акции 

Обврзувања во 

врска со облека 

Лична заштитна 

опрема 

 

 

Жолта 

Предупредува
ње, 

Ризик од 

опасност 

Прикажување на 

опасности 

(ризици од 

пожар, 

експлозија, 

радијација, 

труење и сл), 

скали, ниски 

премини, и 

предупредувања 

во врска со 

препреки  

 

 

Зелена 

Безбедно 

Ситуација 

Излезни патишта
Излези во случај 
на опасност 
Тушеви за итни 

случаи 

Прва помош и 

пунктови 

(служби) за 

спасување 
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1) Сината боја е позната како 

безбедносна боја само кога се користи 

во кружен облик. 

2) Флуоресцентна портокалова: Се 

користи наместо жолта, освен во  

знаци за безбедност. Оваа боја е 

високо привлечна за окото, особено во 

слабо видливи природни услови. 

Геометриски форми и значење на знаците 

за безбедност 
Геометриск
и форми 

Значење

                         Забрана 

Задолжително 

  

Предупредување 

  

Информација (вклучувајќи и 

упатства) 

 

Ленти и траки 

 Црно-црвени траки се користат за: 

o Спречување на луѓето од паѓање 

o Прикажување на подрачјето на вртење на кранови/дигалки 

o Идентификување на опасните подрачја кои го обиколуваат кранот 
 Жолто-црни траки се користат за: 

o Опасност од високи температури 

o Монтажи и демонтажи на скелиња 

o Вртење нанапред на кранови 

 Црвено-бели траки се користат за:  

o Патишта и премини                                       

o Места во кои се крие опасност од паѓање или лизгање          

o Црвено-бели траки исто се користат и во места за складирање на 

материјали. 
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В Н И М А Н И Е 

 Предупредувачките знаци за безбедност предупредуваат за опасности 

и мора потполно да се почитуваат. 

7. Времена електрична табла за напојување и осветлување 

       

 Ако не сте овластен персонал, не се плеткајте (не се пикајте) во 

работењето со било каква електрична опрема. 

 Почитувајте ги сите предупредувања и предупредувачки знаци за 

електрична струја. 

 Погрижете се целата времена електрична опрема да биде во 

согласност со сите задолжителни стандарди и дека е одржувана 

согласно со истите. 

 Препуштете ја поправката на целата електрична опрема на 

професионалци (со такви квалификации). 

 
 Не ги ставајте електричните кабли и нивните приклучоци на влажни 

места. 

 Осигурајте се дека електричните приклучоци имаат поклопци и дека 

поклопците не пропуштаат вода. 

 Не вклучувајте влажни кабли во приклучоците. 

 Пазете се од оштетените електрични кабли и никогаш не ги 

употребувајте и никогаш не се обидувајте да ги изолирате со ленти 

или слични материјали. 

 Избегнувајте да ги преоптеретувате електричните системи за да се 

спречи појава на пожар. 

В Н И М А Н И Е 

 Препуштете ги поправките, електричната опрема и управувањето на 

сите прекини во електричното напојување, на професионалци. 
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8. Б у ч а в а 

 

Бучавата е една од најзначајните индустриски и еколошки проблеми 

од нашево време. Прекумерната бучава предизвикана од индустриските 

машини и алати ќе биде посебно  штетна за оние што работат во 

индустријата, доколку не се преземат доволно ефективни мерки на 

претпазливост. 

Освен што овие прекумерни звуци (кои се нарекуваат „повишена 

бучава“) негативно се одразуваат на нашата способност за слушање на 

потивките звуци, тие можат да предизвикаат и проблеми во комуникацијата, 

а како резултат на тоа и повреди на работното место. 

Од таа причина, мора да се следат наведените правила: 

 Користете соодветни навлаки (затнувачи, зачепувачи) за уши и 

заштитна опрема секогаш кога се наоѓате во бучна средина. 

 Употребете ги вашите ушни заштитници пред пред да се изложите на 

бучава, барем пред вашите уши да бидат засегнати. 

 Проверете ги вашите ушни заштитници пред да ги користите. 

Погрижете се тие да бидат неоштетени и чисти. 

 Погрижете се вашите ушни заштитници да бидат правилно поставени 

на вашите уши. 

 Ушните заштитници можат да се поместат откако се веќе поставени на 

вашите уши, на пример, како резултат на зборување или џвакање. Од 

таа причина, за време на работењето, проверувајте ги одвреме-

навреме, за да се осигурате дека сеуште се правилно наместени. 
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Седмичното ниво на изложеност на бучава определено како резултат 
на соодветно мерење не би смеело да достигне ниво од 87 db (A). 

  В Н И М А Н И Е 

 Најдобрите ушни заштитници се оние што најдобро одговараат на 

ушите и поради тоа најлесно се користат. 

9. Рачни алати, електрични апарати и апарати со компримиран воздух 
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Рачните алати, електричните апарати и апаратите со компримиран 

воздух кога се користат за поинаква цел од онаа за која се дизајнирани или 

кога се несоодветно складирани, честопати предизвикуваат неочекувани 

несреќи на работното место. Од оваа причина, овие алати и апарати не смеат 
да се користат за цели различни од оние заради кои се дизајнирани и мора 

да се чуваат и складираат соодветно, а пред да се почне со нивна употреба 

мора добро да се проучат упатствата од производителот. 

 

 

9.1. Складирање 

 

 Не оставајте алати наоколу така што други луѓе би можеле да се сопнат од 

нив. 

 Не ги оставајте алатите на места од кои би можеле да паднат наземи, како 

што се: на градилиштето, на пешачки патеки, премини или на висина како 

на пример на  скелиња или на ивиците од крововите. 

 Алатите што не ги користите вратете ги во нивната соодветна кутија. 
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9.2. Електрични апарати 

 

 Правила што мора да се почитуваат пред да се почне со користење на 

електрични апарати: 

o Никогаш не користете апарати и алати за кои не сте биле претходно 

обучени да ги користите; никогаш не учествувајте во нивното 

одржување и не се обидувајте да ги поправите нивните дефекти. 

o Посебно бидете претпазливи со било какви кабли или електрични 

приклучоци каде што има проток на струја. 

     

o Пријавете ги оштетените апарати и алати и не ги користете додека 

не се поправат. 
o Погрижете се да има инсталирано соодветно електрично 

заземјување. 

 Прописи кои мора да се почитуваат при користење на електрични апарати: 

o Не ги носете електричните апарати така што ќе ги држите за гајтанот, и 

никогаш не го потегнувајте гајтанот. 
o Не ги замотувајте каблите на вашата рака или околу зглобовите. 

o Доколку должината на кабелот не е доволна за комотно да достигне од 

местото на напојување до местото каде што работите, употребете 

продолжен кабел. 

o Никогаш не ставајте електрични апарати на влажна површина. 

 
 Исклучете ги од штеќер електричните апарати кога не ги користите и 

кога ги отстранувате нивните елементи. 
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9.3. Апарати на компримиран воздух 

 

 Дури и компресорот со најнизок притисок може да предизвика сериозни 

повреди. 

 Проверете ги сите далноводи, еластични далноводи и местата на 

поврзување пред да почнете со работа. 

 Никогаш не ги виткате и не ги замотувајте еластичните цевки (далноводи) 

и заштитете ги од нагмечување. 

 Никогаш не го насочувајте компримираниот воздух спрема себе или 

спрема некој друг. 
 Секогаш исклучувајте го воздухот во моментот кога не го користите или 

додека вршите одржување или чистење. 

 Секогаш носете ги на Вас вашата кацига, заштитни очила,  ушни чепчиња, 

ракавици и безбедносни чевли додека работите со било каков апарат на 

компримиран воздух.  

 

9.4.  Моторни пили 

 

 Осигурајте се дека копчето за вклучување и исклучување работи. 

 Не носете широка облека. Не носете модни додатоци како што се 

прстени, ѓердани, алки или часовници. Долгата коса може исто така да 

претставува опасност. 
 Секогаш носете заштитни очила, маска за лице и ушни чепчиња додека 

работите со моторна пила. Држете ја цврсто со двете раце за да намалите 

и безбедно да контролирате било каков повратен удар или отскокнување. 

 

9.5. Кружни пили 

 

 Пред да започнете со работа со кружна пила: 

o Ставете на себе заштитни очила и заштитна маска за лице. 

o Намесетете го предметот што сакате да го сечете на соодветно 

место и во балансирана позиција. 
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o Осигурајте се дека забите на пилата не се скршени или на друг 
начин оштетени. 

 За време на сечењето со кружна пила: 

o Погрижете се заштитата помеѓу Вас и делот што го сечете, да биде 

поставена на начин што нема да го попречува вашиот видик. 

o Не ја ставајте раката во близина на било каков остар дел или дел 

во движење. 

o Не брзајте и не го изведувајте сечењето премногу брзо. Користете 

штитници со цел да спречите избрусените честички и струготини што се 

создале при сечењето да летаат наоколу. 

o Не ја напуштајте работната маса пред пилата целосно да запре со 

движење. 

 

9.6. Брусилки (спирални, кварцни, Monster) 

 

 Пред да почнете со работа со брусниот камен: 

 

o Осигурајте се дека копчето за вклучување и исклучување 

функционира. Проверете ги каблите и брусниот камен. Никогаш 

не користете било каков камен кој има некакви оштетувања како 

на пример пукнатини или скршеници. 

o Со цел да спречите искрите или честичките што се создаваат за 

време на обработката со сечење и брусење да повредат некого од 

луѓето што се во близина,  поставете раздвојувачи како плочи или 

ѕидови околу машината. 

o Осигурајте се дека нема никакви запалливи или експлозивни 

материјали или табли (панели) околу местото каде што се 

изведува брусењето. 
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 За време на работењето со брусилка: 

o Не носете на себе работни како што се: широка облека, прстени, 

часовници, вратоврски или синџирчиња. 

o Користете целосно покриени заштитни очила или заштитна маска за 

лице и користете нитрилни ракавици. 

o При местење на брусниот камен во центарот на брусилката, 

погрижете се футерот (ротационата глава) на каменот да не биде 

ниту премногу лабав ниту пак премногу стегнат. 
o Прицврстете го материјалот за работната површина или брусете на 

прицврстена издржлива површина. 

o Не работете со гајтанот од брусилката замотан околу важиот 
зглоб. 

      

 

o Закачете го брусилото на точната закачалка на ѕидот ако не го 

користите. 

o Не ја ставајте брусилката на маса или на подот сѐ додека каменот не 

запрел целосно со вртењето. 
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10. Дигање на товар 

 

     

Една од најчестите видови на несреќи на градилиштето се случуваат за 

време на работење со дигање на товар. Обрнете внимание на следните 

предупредувања со цел да се спречи појавата на такви несреќи. 

10.1. Работење со крански дигалки и упатства за работа со истите 

 

 Операторот на кранот мора да обрне внимание на следните правила: 

 

o Не користете градежна опрема која не е одобрена од вашиот 
претпоставен. 

o Пред  да почнете со работа, извршете ги битните прегледи на машината 

и пополнете ги листите за дневна проверка. 

o Не дозволувајте други работници да ги користат градежните возила. 

o Не управувајте со машини или возила доколку имате било какви 

здравствени проблеми кои би можеле да влијаат врз вашиот вид, слух, 

забележување (перцепција) и рефлекси. 

o Запознајте го возилото кое добро ќе го користите и следете ги 

упатствата добиени од  производителот на возилото или машината. 

o Запознајте се добро со значењето на знаците на рацете кои ги користат 
сигнализаторите и следете ги само инструкциите на сигнализаторите. 

o Не ги следете рачните сигнали на другите работници, со исклучок на 

знаците кои укажуваат на итни случаи. 

o Не го напуштајте кранот додека сеуште работи или додека на него има 

товар. 

o Доколку се соочите со било какви небезбедни ситуации или дејства, 

или ако се појави дефект, запрете ја работата и пријавете го дефектот 
или ситуацијата. 
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o Не го движете товарот над луѓе или над запалливи или екплозивни 

гасни контејнери. 

 

o Не дигајте товари што се потешки од 

носивоста на кранот. 
o Подигајте го товарот вертикално. 

Никогаш не ги влечете товарите. 

 

 

 

 

o Кога времето е ветровито, секогаш 

набљудувајте го влијанието на ветрот врз 

товарот. 
o Преземете  соодветни мерки на 

претпазливост за да не ги допрете или да им 

се приближите на било какви електрични 

водови на места каде што има жици со висок 

напон. 

o Погрижете се да нема никакви предмети на прозорот од кабината на 

операторот кои би можеле да го попречат видикот на операторот. 
o Н е   п у ш е т е   н а   к р а н о т   и л и   в о   к а б и н а т а. 

o Откако работата е завршена, врзете ја куката на кранот и поставете 

предупредувачки знак за да се осигурате дека никој нема да се судри со 

кранот. 
 

10.2. Сигнализатори  

За време на работењето што се извршува со помош на било каква 

дигалка, операторот на дигалката мора да прима сигнали од еден, и само од 

еден, работник. Знаците мора да бидат покажувани само од еден човек. 

Детали што сигнализаторот треба да ги има предвид: 

 Ако го надгледувате управувањето со дигањето товар, застанете на 
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место на кое ќе бидете безбедни и на кое операторот ќе може лесно да 

Ве види. 

 Не дозволувајте никој да се приближува до подрачјето на 

маневрирање на кранот и осигурајте се дека нема никакви препреки 

како што се градежни материјали, жици со висок напон или било какви 

други пречки близу до кранот или дигалката. 

 Секогаш носете на себе една или повеќе карактеристични 

(препознатливи) ствари, како што се работен капут, кацига или лента за 

рака. 

 Изведете го сигнализирањето јасно, на начин што нема остави простор 

за недоразбирање. 

 Во ситуациите кога не е можно да се даваат наредби со рачни сигнали, 

воспоставете комуникација со операторот преку радио-пренос. 

 Не разговарајте со никој друг и не занимавајте се со ништо друго додека 

операторот на кој му давате команди подига или спушта товар. 
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10.3. Врзување и прицврстување на товари 

   

 Секогаш користете работни ракавици додека работите со кабли, синџири и 
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јажиња. 

 Не дозволувајте јажињата да дојдат во допир со било какви остри 

површини. 

 Осигурајте се дека никакви течности како што се масла или горива не се 

истурени на јажињата. Оржувајте ги јажињата чисти. 

 Не дозволувајте и не напнувајте ги јажињата со остри вртења (свиоци) или 

намотувања, што би можело да доведе до нивно оштетување и кинење.  

 

 Не дозволувајте да се поставува никаков 

дополнителен товар на врвот на прицврстените 

осигурени материјали и не дозволувајте никому да 

стои над прицврстените материјали. Не допирајте 

никаков материјал кој виси од кранот. 
 Изберете соодветни кабли, синџири и јажиња за 

товарот што треба да се подига. Не користете 

оштетена опрема. 

 Не врзувајте машнички или јазли во јажињата и синџирите.  

 Во меѓупросторот на лицето на јажињата и синџирите кои се свртени кон 

остри предмети и кон остриот раб на самиот предмет, поставете 

материјали како што се  пластика, гума и дрво. 

 Наместете ги јажињата целосно на куката на кранот. 
 Не стојте помеѓу предметите што се дел од товарот, т.е. што треба да се 

дигаат или кои се веќе спуштени на земја. 

 

 

10.4. Работење со подвижни кранови 

 

 Пред да го вклучите подвижниот кран (дигалка), проверете го неговото 
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окружување, главната кука и кочниците. Вклучете ја сирената во текот на 

првото движење на кранот. 
 Не дозволувајте никому да стои помеѓу или околу цевките (бетонски, 

челични и сл) з а   в р е м е   н а   н и в н о т о   с л е г у в а њ е    н а з е м и    

и л и   п о д и г а њ е . 

 

 За време на турање бетон, погрижете се 

куките на јажињата да бидат цврсто 

закачени за коритото. 

 При кревање на коритото, внимавајте 

вашите дланки да не бидат меѓу 

коритото и јажето. 

 Не го кревајте товарот над работниците 

и предупредете ги сите работници што се во близина со помош на сирена; 

не пренесувајте работници или било какви други материјали над товарите. 

 Ако треба да ги смените јажињата за време на товарење на порталот 
(конструкцијата), прво осигурајте го товарот. 

 Не подигајте го товарот пред да добиете сигнал за тоа. 

 Осигурајте се дека товарот е правилно наместен. 

 Откако ќе завршите со работење со подвижниот кран, не напуштајте го 

работното место се додека не сте ја осигурале безбедноста на подвижниот 
кран, а тоа е: да се исклучи главниот прекинувач, и да се приклучат 
сигурносните ногарки. 

 

11. Работење со градежни возила 

11.1. Работење со багери 

 

 Операторот на багерот мора да ги 

поседува сите задолжителни 

сертификати (квалификации) и 

овластувања. 

 Ако сте возач на камион, излезете 

надвор од вашето возило додека 
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багерот го товари вашиот камион. 

 Не влегувајте во самото подрачје на ископините под никакви околности. 

 Не стојте близу до никакви работни градежни возила; не стојте и не 

шетајте во нивните подрачја на маневрирање и завртување; стојте на 

место каде што операторот на багерот може да Ве види. 

 

 Н е   г о   п р е н е с у в а ј т е  и  н е   г о   д и г а ј т е   т о в а р о т   н а д   р а 

б о т н и-ц и т е. 

 Не вршете никакво подигање ако има човек над товарот. 
 За време на работењето на багерот, не дозволувајте никој друг освен 

операторот да доаѓа во кабината на операторот или на багерот. 
 Операторот мора да ги следи сигналите само на еден човек сигнализатор. 

 Не вршете никакво одржување за време на работењето на багерот. 
 Соодветни предупредувачки уреди мора да бидат прикачени за, или 

вградени во, багерот. 
 Мора да има апарат за гаснење пожар внатре во кабината на багерот. 

 

11.2. Работење со камиони 

 

 Носете го вашиот сигурносен појас. 

 Добро запознајте го вашето работно подрачје; бидете внимателни таму 
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каде што има кал, мраз или прекумерна прашина; исто така бидете 

внимателни во замаглени или магловити услови. 

 Не го преоптоварувајте вашето возило; покријте го вашиот товар со грубо 

платно. 

 Соработувајте со сите знаци и сигнализатори како и со општите 

сообраќајни правила. (Максималното брзинско ограничување во рамките 

на едно градилиште е 10 км/час). 

 Секогаш носете апарат за гаснење пожар и прибор за прва помош во 

возилото. 

 При итен случај, информирајте го веднаш надзорникот на градилиштето; 

не користете го вашето возило без да обрнете целосно внимание што 

точно правите; не скокнувајте наземи од кабината на возилото-користете 

ги скалите. 

 Проверете го воздушниот притисок во гумите, сигналите, сигналот за 

рикверц, сирената и другите аудио аларми, и погрижете се да биде 

завршено комплетното периодично одржување. 

 Користете ги трепкачите кога изведувате маневрирања во рикверц, како и  

за време на било какво работење навечер. 

 Држете ја кабината на возилото прибрана така што да не може ништо да 

падне за време на управувањето со возилото. 

 Не пренесувајте работници до вашето седиште, или на скалите што се 

користат за качување во возилото, или над товарот. Внимателно 

користете ги скалите кога се качувате во  или слегувате од возилото, и 

притоа качувајте се и слегувајте со вашето лице свртено кон возилото. 

 Погрижете се да ги носите на себе вашата кацига и рефлекирачки елек за 

целото време додека сте на градилиштето. 

 Не се качувајте на возилото за време на неговиот утовар и истовар. 

 

 Вршете периодични проверки на 

системот за воздух, хидрауличниот 
систем и системот за гориво. Не возете 

го возилото дури ни ако на него има 

најмал дефект. 
 Излезете низ портите на градилиштето 
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полека и контролирано. Следете го сигнализирањето на 

службеникот за обезбедување. 

 

11.3. Работење со вилушкари 

Вилушкарите мора да бидат управувани исклучиво од овластен 

персонал кој ја има претходно добиено целокупната задолжителна обука. 

 Проверете го вилушкарот пред да почнете да работите со него и 

информирајте ги оние кои се инволвирани ако има било какво проблем. 

 Не го користете вилушкарот во никакви небезбедни подрачја;  

соработувајте со сите правила кои се однесуваат на неговата употреба, 

сите мерки на безбедност, сите предупредувачки знаци и држете се за 

брзинските ограничувања. Не изведувајте нагли стартови, запирања или 

свртувања. 

 Држете ги рацете и стапалата подалеку од решетките на вилушкарот. 
Не пуштајте никого да се качува на возилото покрај Вас или или на 

вилушките. 

 Никогаш не се качувајте на возилото ако вашите раце или чевли се 

мокри или масни; не го возете возилото стоечки; не ги држете вашите 

раце, нозе или глава надвор од кабината. 

 Прицврстете го товарот на таков начин што тежината да биде подеднакво 

распределена на секоја вилушка. Никогаш не го преоптоварувајте 

вилушкарот и не го товарете неправилно или несоодветно. 

 

 Не употребувајте вилушкар на 

слаби, тенки, или лизгави 

површини. 

 Не го движете вилушкарот ако 

товарот е наместен повисоко 

од држачот (оградата) за 

товар; за време на товарењето 

на вилушкарот, држете ги 

вилушките на што е можно 

пониско ниво. 
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 Ако вилушкарот почнува да се превртува, никогаш не се обидувајте да 

скокнете надвор од него: останете да седите и држете се цврсто.  

 

 Користете ја предната брзина за 

да се качувате на површини и 

рикверцот кога слегувате од нив; 

никогаш не кревајте товари и не 

изведувајте никакви маневри на 

стрмнина или удолница. 

 Не вршете утовар и растовар на 

удолница или на стрмнина. 

 Не се обидувајте да возите по нерамни површини. 

 Наредете ги товарите на таков начин на кој нема да паднат и прицврстете 

ги ако е потребно. 

 Внимавајте на работници или било какви пречки на кои можете да 

наидете. 

 Држете се за сите сообраќајни правила и сообраќајни знаци. Не 

вклучувајте ги помошните кочници. Не исклучувајте ја направата додека е 

сеуште натоварена. Не слегувајте од возилото додека сеуште работи освен 

ако сте ги вклучиле паркирните кочници. 

 Не користете го вилушкарот за работи како што се: монтирање и 

подесување на товарот, влечење, буткање или превртување. 

 Носете ги цилиндричните материјали како што се гасни цевки или греди во  

хоризонтална положба; осигурајте ги со соодветно прицврстување и 

секогаш кревајте го товарот вертикално. 

 Не кревајте никого на вилушките од вилушкарот или над товарите.  

 

 Не преоптоварувајте го вилушкарот на начин 

што би го блокирал вашиот видик. 
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 Не вршете утовар или истовар додека возилото сеуште работи. 

 

 При истовар, осигурајте се дека нема никој во 

меѓупросторот на вилушкарот, товарот или 

некои веќе истоварени материјали. 

  Кога го паркирате вилушкарот на паркинг, 
направете ги вилушките рамни, наместете ги 

контролните тркала надвор од брзина, вклучете 

ги паркирните кочници, исклучете го возилото, 

извадете ги клучевите и поставете потпорни блокови пред и зад тркалата.  

 

В Н И М А Н И Е 

 Вилушкарите се дизајнирани единствено за пренесување на товар. 

12. Рачно кревање на товари 

Речиси четвртина од сите несреќи на работното место се случуваат за 

време на рачното кревање на товар. Повредите кои најчесто се среќаваат 
вклучуваат една или повеќе повреди на кичмата, половината, дланките, 

стапалата или нозете. Некои од повредите на грбот, т.е. ’рбетот и на 

половината завршуваат со трајни оштетувања. Можете да се заштитите 

себеси со примена на неколку едноставни методи.  
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Направете мал план во главата пред да почнете со дигање: 

 Ако има изложено машинска направа за дигање, а Вие сте овластени и 

обучени да ја користите, тогаш користете ја направата наместо да го 

кревате товарот рачно. 

 Размислете пред да го подигнете. Дали е можно овој товар да се дигне 

рачно? Дали околината е доволно осветлена? Има ли безбедно подрачје 

каде што товарот може да се спушти наземи? Дали тежината, обликот и 

температурата на предметот се погодни за кревање? 

 Осигурајте се дека патот по кој ќе го носите товарот е безбеден, сите 

врати се отворени, скалите се безбедни и дека подот не е влажен. 

 Побарајте помош од вашите пријатели ако е потребно и ако е можно, 

користете транспортни возила. 

                        

 Бидете свесни за  вашата физичка носивост (капацитет) и носете тежина 

онолку колку што можете. Максималната тежина што човек може да ја 

крене или да ја помести со раце мора да биде 20 кг. 
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                Има шест основни принципи кои мора да се имаат предвид при 

кревање: 

1) Грбот мора да биде исправен 

2) Мора да се користат мускулите на нозете 

3) Товарот мора да се држи блиску до телото 

4) Лактите мора да се држат блиску до телото 

5) Товарот мора да се држи со дланката од раката 

6) Стапалата мора да бидат коректно поставени. 

Како може подигањето и носењето товар да се изведе безбедно? 

 Однапред одредете дали товарот може безбедно да се подигне и да се 

носи. 

 Товарот што го носите не смее да го блокира вашето поле на движење 

или вашиот видик. 

В Е  М О Л И М Е 

 Не воздржувајте се да кажете: „Овој товар е потежок отколку што 

можам да носам.“ Многу е важно да ја познавате вашата сопствена физичка 

носивост и ограничувања. 

 Дали товарот е погоден за Вие да можете да го кренете и да го носите? 

Погледнете ги неговата тежина, димензии и облик. 

 Повлечете го кон телото и подигнете го со помош на вашите мускули на 

нозете. 
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 Не свртувајте налево или надесно   без целосно да го носите товарот. 
 Спуштањето на товарот наземи е исто толку важно како и неговото 

кревање. Повторно, користете ги важите ножни и грбни мускули. 

 Соработката е особено важна кога товарот го носат две лица. Товарот 
мора да биде подеднакво распореден. Мора и двете страни да се 

усогласат во врска со подигањето, носењето и вртењата кои се 

изведуваат за време на носењето. Ако носениот материјал е подолг , 

двете лица мора да бидат свртени еден кон друг за време на носењето 

и мора да бидат приближно со иста висина. 

 За време на спуштањето тежок товар наземи, прво спуштете го на ниво 

од 30 см а потоа постепено поставете го на посакуваното место. 

 Со цел да се спречат несреќи, мора да се следат наведените правила за 

безбедност. 
 Со цел да се спречи да се падне долу и да дојде до повреди за време на 

обидите да се достигне некој предмет или потешка локација, 

употребете соодветна скала наместо предмети како што се столици или 

кутии. 
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13. Пријавување несреќа 

Применете ги овие правила кај сите несреќи кои се случуваат на 

работното место: 

 Без оглед на тоа дали е важно или не, сите несреќи мора веднаш да 

бидат пријавени. 

 Причините за несреќата мора да бидат испитани и истражени. 

 Грешките кои воделе до несреќата мора да бидат утврдени и пријавени. 

 Мора да се преземат потребните корективни и превентивни мерки. 

 Многу е важно ситуациите со „спасување за влакно“, т.е. „избегната 

несреќа за малку“, да бидат добро истражени и пријавени. 

З А П О М Н Е Т Е 

 Не велете: „ Батали ги мерките за безбедност!“ Запомнете дека сите 

несреќи МОЖАТ ДА СЕ СПРЕЧАТ! 

14. Заварување 

14.1.  Електрично заварување 

 

 Запомнете дека најголемиот ризик кај електричното заварување е 

ризикот од електричен шок. 
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 При заварување, носете кожна облека или кожна престилка, соодветно 

изолирани ракавици кои не се влажни, како и 

заштитна маска. 

   

 Пред да започнете со работа: 

o Осигурајте се дека опремата е соодветно 

заземјена. 

o Осигурајте се дека каблите не се оштетени 

и дека се изолирани. 

o Користете наметка направена од 

огноотпорен материјал и погрижете се да 

нема никакви запалливи материјали во 

близина. Ова е со цел да се спречи искрите и честичките при 

заварувањето да повредат други работници, како и со цел да се спречи 

можна појава од пожар. 

o Погрижете се држачот за електродата за заварување да биде така 

изолирана што нема да спроведува електрична струја. 

o Наместете го нивото на струењето коректно, во согласност со типот 
на материјал што треба да се завари. 

o Осигурајте се дека клемата за заземјување што се користи при 

заварување, е чиста и отпорна (издржлива). 

 За време на заварувањето: 

o Особено кога машината за заварување е неактивна и млитава, пазете 

се од електрични шокови. Не ја ставајте клемата под вашата рака или 

на вашето рамо-наместо тоа, закачете ја на дрвена маса или закачалка. 

o Искучете ја машината кога ја приклучувате со заварувањето, кабелот 
за заварување или клемите. 

o Погрижете се да не стапнувате на метален предмет-употребете 

пластична или дрвена подлога-за да спречите допир со метал. 

o Ако електродата се лепи за металот, веднаш отворете ја клештата, 

исклучете ја машината и почекајте додека залепената електрода да се 

олади. Потоа, одлепете ја од предметот за обработка со рачен алат. 
 

14.2. Лачно заварување со гас (плин) 

 



КЕДИНГ 

  

 

 45

 Зависно од подрачјето на кое се изведува заварувањето: 

o Осигурајте се дека нема никакви запалливи материјали наоколу како 

што се: картони, кутии или хартија, или пак запалливи течности како 

што се: дизел гориво, плин, бои и разредувачи. 

o При заварување на места високо над земјата, поставете прекривач за 

заштита од пожар под местото каде се врши заварувањето со цел 

безбедно да се соберат вжештените честички кои паќаат при лачното 

заварување. 

o При заварување над нивото на земјата, употребете соодветна скала и 

осигурајте се себеси со сигурносен појас. 

o Чувајте апарат за гаснење пожар и прекривач за заштита од пожар 

лесно достапно во работната средина. 

      

 За време на лачното заварување со плин: 

o Употребете огноотпорни кожни ракавици и нескршливи заштитни очила 

со зелени леќи направени од поликарбонат или користете заштитна 

маска за лице. 

o За време на заварувањето на метални делови, погрижете се да носите на 

себе безбедносни чевли како и кожна престилка за заварување. 

o На места со ограничена циркулација на воздух, користете маска за лице 

со цел да не вдишувате било кој од гасовите што настануваат при 

заварувањето. 

o Ако заварувањето се врши во затворен простор како што се складишта и 

кабини, или користете маска за водух или погрижете се отровните гасови 

што се создаваат при заварувањето, да бидат отстранети со пумпање или 

дување чист воздух во работниот простор. 

o Нека има поставено некој надвор од затворениот простор, кој ќе може 

цело време да го гледа заварувачот. 
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 Погрижете се  отпадните честички да не остануваат наоколу после 

заварувањето. Чистете го местото на заварување темелно. 

 Не ја напуштајте работната средина додека заварениот материјал не се 

олади. 

   

 

14.3. Ацетиленско заварување 

 

 Ако доводните цевки што се користат при ацетиленско заварување се 

сместени во транспортно возило, прицврстете ги со синџири. Ако се во 

неподвижно место, прицврстете ги така што ќе се осигурате дека нема да 

паднат. 
 Проверете дали има вентил помеѓу бренерот и доводната цевка. Ако 

нема, тогаш не ја користете машината за заварување, и приклучете 

вентил. 

 Не насочувајте го бренерот накај себе за да го проверите додека сеуште 

гори. Со оглед на тоа што дури и незапален бренер може да нанесе штета 

преку гасот што се ослободува од неговиот врв, не проверувајте, дури ни 

незапален бренер, така што ќе го насочувате према себеси. 

 Доколку наоколу има присутни запалливи материјали, не започнувајте со 

оксигенско заварување пред да ги отстраните тие материјали од 

работното место. 

 Апарат за гаснење пожар мора да биде присутен секогаш кога се 

изведува заварување и мора да се преземат сите потребни мерки на 

претпазливост против можна појава од пожар. 

 Не носете на себе облека направена од вештачки влакна (најлон, 

полиестер и сл). Носете ленена или кожна облека или ако е можно-

огноотпорна облека. 
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 Не изведувајте заварување во тесни и непроветрени места. 

 Доколу е можно, употребете систем за вентилација на воздух, а ако 

не е можно, користете чиста маска за воздух (маска за заварување). 

 Затворете го вентилот на боцата за гас и попуштете го манометарот за 

декомпресија веднаш откако ќе се заврши со заварување.  

 Не закачувајте го запалениот бренер на боцата или на некое друго 

несоодветно место. Исклучете го бренерот веднаш откако работата е 

завршена.  

 Веднаш затворете ги вентилите на бренерот и вентилот на боцата ако 

навлезат пламења (жарчиња) во главата (буренцето) на бренерот (нагло 

враќање или горење наназад). 

 Цревата на боцата за заварување мора да бидат најмалку 5 m долги; 

цревото за запалив гас мора да биде црвено, а цревото за кислород мора 

да биде плаво. Не користете никакви црева што не се во согласност со 

овие стандарди. 

 Запомнете дека при демонтажа на пумпата, гасот кој преостанал во 

цревото може да се рашири и да креира екплозивна гасна мешавина. За 

време на демонтажата на опремата за заварување, погрижете се 

околината да биде добро проветрена. 

 Стекнете ги сите потребни дозволи (одобренија) од овластеното лице и од 

инженерот за безбедност на работното место за изведување на работи со 

заварување и сечење и за празните боци и резервоари. 

 

14.4. Кислородни и ТНГ (плински) боци 

Правила што се однесуваат на пропуштање на гас: 

 Кога се пропушта гас, првата работа што треба да се направи е да се 

затвори вентилот на металната кутија на боцата за гас. 

 Откако ќе се приклучи регулатор на боцата за гас, извршете тестирање за 

пропуштање со нанесување на сапунеста вода на местата за поврзување. 

 Вршење на тестирање за пропуштање на гас со отворени извори на оган 

како што се запалки и кибрити е опасно и строго забрането. 

 Не  вклучувајте и исклучувајте електрични прекинувачи кога има 
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пропуштање на гас (плин). 

 Главните славини за регулирање на гас на местото каде што се пропушта 

гас (плин) мора да бидат затворени од страна на овластениот персонал. 

 Не приближувајте и не доведувајте во близина никаков оган на ниедно 

место каде е можна појава од пропуштање (протекување) на гас (плин) и 

не пушете во такви места. 

 Ако се случи протекување на плин во гасна боца за заварување, поставете 

ја боцата на отворен простор (на воздух)  и означете широк круг околу неа; 

со што би ги спречиле другите луѓе да ѝ се доближат. 
 Откако се преземени сите мерки на претпазливост, ослободете го 

истечениот гас (плин) во атмосферата со отварање на врати и прозори. 

 Со оглед на тоа што плинот е потежок од воздухот, ќе биде акумулиран 

близу земјата. Затоа, откако се преземени сите потребни мерки на 

претпазливост, изметете го гасот што се собрал, т.е. акумулирал на земјата, 

со метла. 

  

 Правила што треба да се следат во однос на плинските боци: 

 Заштитете ги боците да не бидат изложени на удари и не движете ги 

боците со тркалање по земја со вашите стапала. 

 Складирајте ги празните, како и боците полни со плин во вертикална 

положба и погрижете се да бидат прицврстени за да нема можност да се 

спрепнат од синџири или катанци; никогаш не ги местете во хоризонтална 

положба, дури ни времено.  

 

         

   

 Запомнете дека секогаш има нешто плин останато во празните боци и 

дека боците со низок притисок можат да се запалат и да експлодираат 
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многу полесно. Заради тоа, отстранете ги празните боци од работното 

место и складирајте го посебно од полните боци. 

 Не изложувајте ги плинските боци на сончева светлина на подолги 

временски периоди. 

 Нека нема запалливи материјали, партали (крпи), алишта и сл. околу 

боците. 

 Не нанесувајте масла и мазива на кислородните боци. 

 Не загревајте ги боците со цел да го користите преостанатиот плин кога 

притисокот во боците е намален (редуциран). 

 После употребата на боците, затворете ги вентилите и чувајте ги некаде на 

сигурно. 

 Чувајте ги боците што содржат различни видови на гасови во области 

(оддели) кои се физички одделени една од друга. 

 Правила што треба да се почитуваат во врска со плинските црева: 

 За време на заварувањето, преземете ги сите потребни мерки на 

претпазливост (прекривка, пренослив заштитен ѕид итн) со цел да 

спречите цревата да бидат нагазени или оштетени. 

 Честопати проверувајте ги местата на поврзување на цревата и погрижете 

се да бидат веднаш заменети ако откриете протекување. 

 Правила што мора да се почитуваат во врска со кислородните и ТНГ 

(плински) цевки: 

 Погрижете се да бидат поставени повратни вентили на главата на боците 

и на цревата. 

 Чувајте апарат за гаснење на пожар и прекривач за заштита од пожар во 

близина и на достапно место за време на било која работа што се 

изведува  со примена на ТНГ. 

 Поставете ги кислородните црева на места каде што можат да бидат 
лесно забележани. 

 Погрижете се просторијата за складирање да биде осигурана, да има 

доволно проветрување, да биде заштитена од дожд и да има поставено 

наоколу задолжителните , т.е. потребните предупредувачки знаци (на пр. 

Не пушете, не приближувајте се со оган). 
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15. HSE правила (правила за здравје, безбедност и околина) за 

канцелариско работење 

 

Со оглед на тоа што луѓето можат да поминат голем дел од нивното 

време во канцеларија, мора да се внимава канцелариите да бидат чисти и 

добро одржувани. 

   

 Уредите кои често се користат треба да бидат на дофат во должина на 

раката и лесно достапни. 

 Работните референци кои често се користат како што се табели, графици и 

сл, мора да бидат јасни, читливи и лесни за рабирање. 

 Температурата на работната средина мора да биде погодна за работата 

што се извршува и за количината на физичкото напрегање кое се бара од 

вработените за да ја завршат работата. 

 

 Многу е важно работните места да бидат 
соодветно осветлени од сончева 

светлина.  

 Во случај кога не се употребува сончева 

светлина или за време на ноќни смени, 

доволно осветлување мора да биде 

обезбедено преку вештачка светлина. 

 Во секое место каде што  било каков 

дефект во системот за осветлување  може 

да донесе ризик за вработените, мора да има резервен систем за 
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осветлување со цел да се обезбеди  доволно осветлување  или итно 

осветлување. 

 Системите за осветлување на работни подрачја и на премини мора да 

бидат поставени на таков начин што нема да создаваат ризици од несреќи 

за вработените. 

 Канцелариите мора да бидат уредни; материјалите што не се 

употребуваат мора да бидат преместени во складишта (магацини); а мора 

да се преземат и мерки на претпазливост против ризикот од паѓање на 

вишокот (пренатрупан) складиран материјал .  

 Во канцеларии, во согласност со работата што се извршува, мора да има 

на располагање доволно чист воздух. 

 Мора да има заштита од бучава и уредите кои создаваат високи нивоа на 

бучава мора да бидат изолирани. 

 

 Вратите што можат да се отвараат од двете страни мора да бидат 
направени од забележлив материјал и мора да бидат јасно означени за да 

бидат видливи и лесно воочливи.  

 Отпадоците кои го загадуваат воздухот во работната средина, а оттаму 

можат да нанесат штета и по здравјето на вработените, мора да бидат 
соодветно отстранети.  

 

15.1. Работење со уреди со екран 

            

 Одржувајте го вашиот екран чист постојано. 

 Светлоста и контрастот меѓу карактерите (буквите) и позадината на 
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екранот мора да бидат лесно подесливи за извршителот. 
 Карактерите на екранот мора да имаат облици и форми што можат да 

бидат лесно  препознатливи, да бидат со соодветна големина и мора да 

има доволно простор помеѓу редовите и карактерите (буквите). 

 Мониторот мора да биде во состојба да се врти и да се подесува во склад 

со потребите на извршителот. 
 Појавите како рефлексија и отсјај кои можат да му пречат на корисникот, 

мора да се спречат. 
 Седете правилно додека работите на вашата маса. 

 Додека работите на уреди што имаат екран, погрижете се вашите дланки 

и раце да бидат паралелни една со друга и држете ги вашите зглобови 

исправени. 

 Подесете го аголот на вашиот екран согласно со вашата висина на седење. 

 Држете ги вашите документи што е можно поблиску до вашиот екран. 

15.2. Ергономија 

Економијата покрива многу подрачја поврзани со подобрувањето на 

работните услови кои се одразуваат на работниците, особено оние кои 

негативно влијаат врз работниците и нивните работни места. На пример, 

бучни сијалици, топлина, вибрации, дизајн на работното место, дизајн на 

рачните алати, дизај на машините, дизајн на столиците, дизајн на чевлите, и 

други видови на дизајн за работа. Освен тоа, предмети како работни часови, 

смени, паузи, режимите на јадење и освежување-сите овие се основните 

елементи на ергономијата. 

 Столот мора да биде на соодветна висина во однос на висината на масата, 

на работната површина и на типот на работа. 

 Мора да има простор под масата каде што работникот ќе може да ги 

вкрстува неговите/нејзините нозе и  лесно да ја менува положбата на 

телото. 

 Стапалата треба да бидат удобно поставени на подот и треба да се 

користи држач за стапала. 

 Седиштето и неговиот држач за грб мора да бидат подесливи и столицата 

мора да може лесно да се поместува наназад и нанапред. 
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  Седечката површина на 

столицата треба биде покриена 

со платно кое може лесно да 

дише. 

 Ако рачните алати 

предизвикуваат повреди или 

несреќи, тогаш мора да се 

сменат или да се прилагодат. 
 Работата што работникот ја изведува не смее да му/ѝ предизвикува било 

какви  отежнати или болни движења или вртења. 

 Дизајнот на работното место мора да биде така планирано што кревањето 

и носењето ќе биде минимално. 

 Ако некоја работа бара некој да работи во стоечка положба, тогаш мора 

да има обезбедено столица за  работникот да може одвреме-навреме да 

седне. 

16. Управување со отпад и рециклирање 

             

 

Управувањето со отпад покрива напори 

како што се: да се редуцира отпадот кај неговиот 
извор, класификација на отпадот согласно со 

неговите својства (атрибути), неговото собирање, 

привременото складирање на отпадот, 
рециклирање, влечење, отстранување, 

регулирање на отпадот и слични активности што 

следат после отстранувањето.  

 За најдобри практики на управување, не ги заборавајте фазите на 
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повторно користење и рециклирање. 

 На секое работно место, користете посебни контејнери за собирање на 

домашен отпад, отпад за рециклирање и опасен отпад. 

 

     

 

 Спречете го создавањето на отпад на работниот простор. 

 Користете батерии на полнење наместо батерии за еднократна употреба. 

 Отстранете ги празните батерии со фрлање исклучиво во контејнерите 

означени за отпадни батерии. 

 Собирајте го отпадот за рециклирање (стакло, метал, пластика и 

хартија/картон) на чист начин, и чувајте ги одделно од останатиот отпад. 

 Претпочитајте платнени торби, ќеси и корпи за ѓубре кои можат 
континуирано да се користат, наместо пластични ќеси за еднократна 

употреба. 

 

 

 

 

17. Хигиенски мерки за простории за јадење и спиење 

Правила за простории за јадење: 
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 Измијте ги рацете пред да влезете во редот за чекање храна, како и после 

јадење. 

 Внимавајте да не истурате храна на подот додека ја носите. 

 Осигурајте се дека вилушките, лажиците, чиниите и масите се сите чисти. 

 Измијте ги масите и садовите веднаш после јадење користејќи соодветни 

хигиенски материјали. 

 

 

Правила за простории за спиење: 

 Не седете и не лежете на вашиот кревет додека на себе ја носите вашата 

работна облека. 

 Пред да влезете во просторијата за спиење, погрижете се вашите раце и 

стапала да бидат чисти. 

 Не ставајте никакви нечисти лични предмети на вашиот кревет. 
 Заменете ги вашите нечисти алишта навремено. 

 Чистете ја и проветрувајте ја вашата просторија за спиење секој ден. 

 

18. Користење и одржување на лична заштитна опрема 

Погрижете се да ја користите вашата заштитна опрема соодветна за вашата 

работа.  

 

 Користете работни алишта 

кои се соодветни за 

работата што ја 

извршувате. 
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 Не влегувајте во работниот простор без вашата кацига, рефлектирачки 

елек и безбедносни работни чевли, и не ги соблакајте додека сте на 

работното место. 

 Погрижете се вашата кацига и работни безбедносни чевли да не бидат 
оштетени или премногу износени пред да ги ставите на себе. 

 При работење 2 метра или повеќе над земјата, мора да носите сигурносен 

појас од типот на падобрански појас. 

 Погрижете се да носите ушни чепчиња во бучни средини; погрижете се 

вашите ушни чепчиња да бидат совршено наместени на вашите уши и да 

бидат чисти. 

 Погрижете се да носите соодветна заштитна маска за време на 

извршување било каква работа која би можела да ги оштети вашите очи 

или лице. 

 Користете маска  за заштита од прашина за време на работење во 

правливи околини. 

 

 

В Н И М А Н И Е 

 Во ситуации кога не можете да се заштитите себеси, ќе ве заштити само 

личната заштитна опрема. 

 

  

 

 ПРИМЕНА НА БОИ ЗА КАЦИГИ 

НА ГРАДИЛИШТЕТО 

 

БЕЛА БОЈА Менаџери, 

инженери 
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ЦРВЕНА 

БОЈА 

Сите од одделот 
за безбедност и 

здравје, 

инспектори, 

полицајци, 

медицински 

сестри и 

пожарникари 

 

СИНА БОЈА Монтери, 

оператори 

 

ЖОЛТА БОЈА Сите работници 

на 

градилиштето 

 

ЗЕЛЕНА 

БОЈА 

Посетители 

 

 

 

Жолта со 

фосфорни 

сребрени 

ленти 

Менаџери, 

инженери, 

посетители, 

менаџери за 

безбедност и 

здравје, 

инженери за 

безбедност и 

здравје, 

инспектори, 

полицајци, 

лекари, 

медицински 

сестри, 

пожарникари, 

монтери, 

оператори, 

инспектори за 

скелиња 
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Портокалова 

со фосфорни 

сребрени 

ленти 

Сите работници 

на 

градилиштето 

 

19. Методи за известување за опасност 

Еден од најважните делови од имплементацијата на Здравје и 

безбедност на работното место, како и на воведувањето на OHSAS 18001 

менаџмент систем, е вршењето на опис на опасноста и проценката на ризик. 

Вршењето на кратковремените (моменталните) или дневните облици 

на известување, како и на облиците на известување на појавите на 

„избегната несреќа за малку“, т.е. „спасување за влакно“, овозможува 

спречување на можните несреќи. 

 Прифатливите ризици и вообичаените тековни мерки на претпазливост 
мора да бидат испитани. 

 Персоналот кој е одговорен за управување со овие ризици, како и неговите  

овластувања и одговорности, мора да бидат дефинирани. 

 Во фазите на проценка на ризикот, опасноста мора да биде точно 

одредена, а проактивните мерки на претпазливост мора да бидат јасни. 

 Оваа задача ги покрива сите активности, како рутинските така и 

несекојдневните и исклучителните (вонредните), и го покрива целиот 
персонал, вклучувајќи ги подизведувачите и посетителите. 
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 Мора да биде известено дали се доволни мерките на претпазливост кои 

тековно се преземаат против дефинираните ризици, како и кои нови 

мерки на претпазливост мора да се преземат. 
 Пред работниците да почнат со работа, мора да ги препознаат сите ризици 

што се одесуваат на опасностите и мора да ги комплетираат обрасците за 

известување на опасност. 
 

20. Апликација и важност на анализата на ризик 

За време на анализата на ризик, се идентификуваат  ризиците, се 

проценува  степенот на секој ризик и се дефинираат местата (подрачјата) на 

ризиците. Освен тоа, се проценуваат и тековните мерки на претпазливост. Во 

наредната фаза, претходно непознатите закани, како и новите мерки на 

претпазливост, исто така се утврдуваат. 

    

 Правила што мора да се почитуваат за време на апликацијата на 

анализа на ризик: 

 Дефинирајте го ризикот како: комбинација на последиците и на 

веројатноста  настанот кој се случува да премине во опасен настан. 

 Утврдете ги сите опасности, ризици и за тоа колку долго сте биле 

изложени на секој од нив. 

 Заведете (запишете) ја секоја мерка на претпазливост која мора да се 

преземе со цел да се спречи појавата на овие ризици. 

 Извршете проценка на секоја несреќа на работното место и нејзините 

последици, во случај ризикот да се претвори во реалност. 
 Запишете ги како рутинските така и вонредните (несекојдневните) 

активности извршени од секој од одделите кои ги проучувате. 
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 Заведете (запишете) ги сите случаи од подрачјето на Безбедност и здравје 

(HSE) кои им биле презентирани на вработените од страна на компанијата 

или подизведувачот. 
 Преземете ги сите потребни корективни и превентивни мерки за секој од 

утврдените ризици. 

 

21. Вибрации 

 

                    

  

 Погрижете се да бидат извршени задолжителните мерења на вибрации за 

секој дел од опремата што се користи. 

 Погрижете се краевите на опремата што ја користите, како и нивните 

механизми за задржување при вибрации, да бидат цврсто составени 

(врзани) заедно, и проверете дали има анти-вибрациони уреди и дали се 

издржливи. 

 Осигурајте се вибрирачката опрема да биде соодветно управувана. 

 За време на мануелното (рачно) работење со вибрирачка опрема за 

пробивање на земја или слична опрема за дотерување, внимавајте да не 

си ги повредите вашите стапала.  

 Додека правите дупка со хидраулична дупчалка, држете ја дупчалката во 

соодветна позиција (положба) и погрижете се нејзините електрични кабли 

да не бидат близу местото на дупчење. 

 Погрижете се да користите ушни чепчиња, кацига и ракавици за време на 

работењето со хидраулична дупчалка или перфоратор (бушилица). 

 Погрижете се заштитниот капак (навлака) да не биде оштетен или скршен 

за време на работење со хидраулични перфоратори. 
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22. Итни случаи         

Итни случаи се случаи  чиешто влијание може да расте и да се шири 

доколку веднаш не се преземат некакви интервенции. Мора особено добро 

да бидете информирани во врска со плановите за итни случаи кои се 

занимаваат со тоа како да се минимизираат пожарите, ризиците од пожари и 

несреќите на работно место, и како да напуштите опасна околина без да 

бидете повредени. 

Итни случаи со кои можете да се соочите: 

Пожар, масовно труење, терористички напади, сериозни несреќи на 

работното место, земјотрес, поплава, снежна бура, природна катастрофа, 

урагани итн. 

Опрема за итни случаи: 

Апарати за гаснење пожар, противпожарни кабинети, серум, моторни 

пумпи, генератор, гумено црево, хидраулична дигалка, дробалка, вода за 

пиење, амбуланта, носилка, дигалка, апарати (алати) за времено 

осветлување (електрична батерија и сл). 

Бидете подготвени за итни случаи: 

 Дознајте ги плановите за итни случаи. 

 Дознајте ги собирните места при итни случаи. 

  Имајте доволен број на радио преноси (токи-воки) и резервни батерии со 

цел да ја осигурате можноста да комуницирате при итен случај. 
 Заштитете ги радио преносите за да не бидат непотребно користени, како 

и батериите за да не се потрошат, и редовно проверувајте ги овие уреди. 

 Информирајте ги сите вработени што треба да се направи во итен случај. 
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 Погрижете се знаците за итни случаи  и сигналите да бидат на соодветно 

место, лесно воочливи, и редовно да се проверуваат. 
 Погрижете се пристапот до опремата за итни случаи да не биде попречен. 

 Погрижете се пристапните патеки кои водат до собирните места при итни 

случаи да бидат рамни, и да нема пречки на пристапните патеки. 

 

22.1. Спречување на пожар и гаснење на пожар  

Горење и пожар 

 

 Горењето е хемиски процес кој се 

јавува како резултат на комбинација на 

материјал со топлина и кислород. 

 Пожарот започнува како резултат на 

топлина и некои запалливи материјали 

кога ќе дојдат во допир. (Процентот на кислород во воздухот што го дишеме 

е 21%, додека само 16% кислород се доволни за да настане горење). 

 Пожарите обично настануваат во згради и работни простори како 

резултат на гасови под притисок, запалливи течности, запалени отпадоци 

(отпади) или запалив таван, ѕид или прекривки за под кога се користат 
несоодветно. Во согласност со истражувањата кои биле извршени на 

различни градилишта, најчестите причини за пожар на градилиштата се, по 

редослед: електрична струја, цигари и пушење, и термичка обработка. 

Типови на пожар: 

Не се сите пожари исти. 
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Класификација на пожари според типот на пожар: 

 Тип А-пожари од цврсти материјали (цврсти тела) 

 Тип B-Пожари од течни материјали 

 Тип C-Пожари од гасови 

 Тип D-Пожари од лесни метали 

 Тип Е-пожари од електрично заварување. 

  

 

Типови на апарати за гаснење пожар: 

 

 Инсталирани системи: 

o Пумпа против пожар 

o Противпожарна прскалка 

o Противпожарна славина (хидрантен систем) 

o Гасовиден апарат за гаснење пожар  

o Противпожарен алармен систем (предупредувачки систем) 

 

 

 

 Преносна опрема: 

o Апарати за гаснење пожар: 
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 Повеќенаменски апарат со сува хемиска пудра или со течна 

содржина. За локации со можност за појава на пожари од А класа. 

 Сува хемиска пудра, јаглерод диоксид или пена. За локации со 

можност за појава на пожари од класа B. 

 Сува хемиска пудра или јаглерод диоксид, за подрачја со можност 
за појава на пожари од класа C. 

 Апарати за гаснење пожар со сува метална пудра на локации со 

можност за појава на пожари од класа D. 

 За пожари од класа E предизвикани од CО 2 електрично 

заварување: 

 Противпожарна прекривка 

 BОNPET уред за гаснење пожар 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА АПАРАТИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР 

Апарат за 

гаснење 

пожар 

Тип на пожар 

 

Боја 

 

Тип 

Цврсти 

тела 

(дрво, 

хартија, 

облека и 

сл) 

Запал
ливи 

течно
сти 

Запал
ливи 

гасов
и 

Елект
рична 

опрем
а 

Масла 

за 

јадење 

и 

замрзн
ати 

масла 

Црв
ено

-

вод
а 

 X X X X 
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Употреба на боците за гаснење пожар: 

 Повлечете го осигурачот. 
 Извршете ја вашата интервенција кон местото на изворот на пожарот, со 

други зборови, кон неговото подножје а не кој неговите пламења. 

 Притиснете го држачот надолу. 

 Извршете ја вашата интервенција кон местото на изворот на пожарот со 

дување наназад и нанапред (во една насока, а потоа во друга). 

 

Правилна интервенција и методи за гаснење 

на пожар 

X  Неправилно  Правилно  

Стоење премногу 

близу до пожарот 
Стојте така што ветрот 
ќе биде зад вас 

Гаснење на пожарот 
одозгора и отпозади 

Нападнете го 

пожарот на местото 

на неговиот извор 

бел
а 

Црв
ено

-

жол
та 

Пен
а 

  X X   

Црв
ено

-

пла
ва 

Сув
а 

пуд
ра 

    X 

Црв
ено

-

црн
а 

Јагл
еро
д 

дио
кси
д 

X  X    
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Гаснење на пожарот 
од испод запалливите 

и запалените 

материјали што паѓаат 
одозгора 

Нападнете го 

пожарот од каде што 

запалливите 

материјали паѓаат и 

влегуваат во пожарот, 
со други зборови 

одозгора. 

Празнење на 

апаратите за гаснење 

пожар користејќи ги 

последователно 

Користете ги 

симултано 

(истовремено) сите 

изложени апарати за 

гаснење пожар од 

различни правци 

Напуштање на местото 

на пожарот 
Не го напуштајте 

местото додека не се 

осигурате дека 

пожарот е целосно 

угаснат 
Ставање на 

искористените 

апарати за гаснење 

пожар на исто место 

со оние што не биле 

користени, или нивно 

закачување како да не 

биле воопшто 

користени 

Одделување на 

искористените  

апарати за гаснење 

од оние што не биле 

користени, вршење 

на потребното 

одржување и нивно 

полнење. 

         

Користење на апарат за гаснење пожар 
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Апарати за гаснење пожар и методи за управување на системите за 

детекција 

 

 Целокупната опрема за гаснење пожар мора да биде тестирана најмалку 

еднаш на секои 6 месеци со цел да се осигурате дека работи исправно. 

 Интерните (внатрешните) контроли мора да се изведуваат еднаш на секои 

3 месеци. 

 Апаратите за гаснење пожар не смеат да бидат сместени во рамките на 

опасното подрачје. 

 Апаратите за гаснење пожар мора да бидат сместени најмалку 90 cm над 

земјата, а локацијата на која е сместен апаратот за гаснење мора да биде 

означена со соодветни ознаки. Апаратите за гаснење не смеат да бидат 
опкружени со други предмети така што би било отежнато нивното 

забележување-тие мора да бидат лесно воочливи. 

 Тие мора да имаат упатства за употреба запишани на нив. 

         

Активности за спречување на пожар: 

 

 Погрижете се на крајот од денот да бидат исклучени сите електрични 

уреди. 
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 Напуштете го вашето работно место чисто и уредно.  Не заборавајте дека 

отпадот (ѓубрето) содржи потенцијален ризик од пожар. 

 Не пушете на работното место. 

З А П О М Н Е Т Е 

 Пожарот не е природна катастрофа но може да предизвика исто 

толкава трајна штета и покрај тоа што може да се спречи! 

Работи што треба да ги направите за време на пожар: 

 Употребете апарат за гаснење пожар од тип што е соодветен за типот на 

пожар. 

 Никогаш не дишете во чадот на пожарот. Ако сте внатре кога ќе се појави 

пожар, тогаш бегајте подалеку од пожарот што е можно побрзо и 

активирајте го алармот за пожар. 

 Предупредете ги тие што се околу Вас, информирајте ги вашите 

надзорници и повикајте ја пожарната бригада. 

22.2. Правила за безбедност при земјотрес кои мора да се следат при 

појава на земјотрес 

 

 Не паничете, останете смирени. 

 Не трчајте и не одете, обидете се само да најдете безбедна точка преку 

лазење или тркалање. 

 Не обидувајте се да се заштитите себеси со клечење-наместо тоа, легнете 

наземи на таков начин што ќе зазематешто е можно помал простор. 

Повлечете ги нозете кон себе и лежете до некој поголем предмет кој ќе 

направи голем простор до себе како што е кауч, и останете во таа 

позиција сѐ додека не заврши земјотресот. 
 Не обидувајте се да преминете преку врати што се нишаат. Можете да 

бидете срушени испод таванот што се руши ако рамката на вратата се 

сруши на било кој начин. 

 Никогаш не движете се по скали. Скалите вибрираат одделно од 

останатиот дел од зградата и се рушат порано поради преоптоварување. 

 Никогаш не обидувајте се да застанете на балконот или во лифтот. 
 Стојте понастрана од столбови и тавански греди. 
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 Стојте понастрана од материјали кои можат да се скршат или да паднат 
наземи како што е стаклото. 

 Никогаш не обидувајте се да скокнете надвор од прозор или од балкон. 

 Стојте понастрана од електрични кабли како и од влажни и лизгави 

подови. 

 Ако сте внатре во некое возило, под итно запрете го возилото на првото 

место каде што нема ништо наоколу Вас што може да се сруши. 

 

Правила кои мора да се следат после земјотрес: 

 

 Движете се понастрана од оштетени згради, но движете се претпазливо. 

 Ако немате обука за прва помош, не обидувајте се да им помогнете на 

повредени или заглавени лица, и не поместувајте ги од местото каде што 

се наоѓаат. 
 Викнете помош. 

 Ако забележите некаков хемиски мирис или било каков гас, веднаш 

напуштете го подрачјето. Не пушете и не палете никаков вид на оган. 

 

22.3. Терористички напади 

 Доколку се соочите со терористички напад: 

 Бидете смирени. 

 Не паничете. 

 Не обидувајте се да бегате. 

 Не им одговарајте на никакви вооружени лица. 

 Чекајте помош. 

22.4. Епидемии 

 

 Заболените мора да бидат третирани во карантин. Се додека не се 

излечат, не смеат да бидат пуштени во никакви заедници на живеење 

или работни простории. 

 Мора да се користат ракавици и маски за лице при чистење на било какви 

контаминирани (загадени) простори. 

 Секогаш мора да има тоалетна хартија во тоалетите заради лична хигиена. 
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 Тоалетите мора да се чистат најмалку два пати неделно со истурање 

варикина внатре во нив. 

 После напуштање на тоалетот, рацете мора да се мијат со сапун најмалку 

две минути и потоа да се исушат до крај. Ако е можно, треба да се користи  

сапун што содржи средство за дезинфекција, т.е. што дезинфицира. 

 Ќебиња од кревети и чаршави кои се очекува да бидат инфицирани од 

зараза мора да се перат на најмалку  70 °C и тоа со детергент за 

избелување. 

 Лични предмети во било каква заразена средина мора се мијат неколку 

пати, а температурата на перење мора да биде повисока од 65 °C. 

 Секој што е заразен, особено оние што работат во колективни простории, 

како што се: сали за јадење, кујни, чајџилници и сл, не смеат да се вратат 
на нивните должности помалку од два дена откако болеста им е целосно 

излечена, а најдобро би било за  3 дена после тоа. 

 Не смее да се користи вода од непознати извори. 

 Ноктите на рацете и ноктите на нозете мора да се сечат најмалку еднаш 

неделно за да се спречи размножувањето на микроби на или испод овие 

нокти. 

 Зеленчуци и овошја кои се јадат свежи мора да бидат згреани пред да се 

јадат. Доколку не е можно или погодно да се загреат, мора да бидат прво 

потопени во солена или хлорирана вода, пред да се јадат. 
 Храна како што е: пилешко, риба, парчиња месо и јајца мора да се измие 

темелно пред да се готви. 

 Свежиот зеленчук може да се јаде откако отстојал 20 минути во солена 

или хлорирана вода. 

 Стојте понастрана од храна што се продава на отворени простори или за 

која не сте сигурни колку е  чиста.  

 Најважно од сѐ, мора редовно да се добиваат информации од овластени 

лица од здравството во врска со тековното заболување во државата, сите 

други заболувања, како и ширењето на вирусите. Контактирајте ги вашите 

локални здравствени институции за било какви прашања што може да ги 

имате. 

  З А П О М Н Е Т Е 
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 Најзначајното средство за заштита на нашето здравје како и здравјето 

на другите е ЧИСТОТАТА (личната хигиена). 

22.5. Природни катастрофи (поплави итн) 

Дејства што треба да се преземат во случај на поплава: 

 Ако сте на земја, тргнете се на повисоко место. 

 Доколку сте на нога или внатре во некое возило, под итно тргнете се 

подалеку од реки, региони со ниско земјиште и од полето на поплавата. 

Сепак, никогаш не обидувајте се да поминете преку водите на поплавата. 

 Стојте подалеку од електрични извори, зашто може да добиете 

електричен шок. 

 Стојте подалеку од водите на поплавата бидејќи содржат опасни 

материјали. Не користете вода донесена од бунар или извор пред прво да 

ја тестирате. 

 Користете електрични лампи со батерии додека барате испуштање на гас 

(плин). 

 Дејства што треба да се преземат во случај на лизгање на земјиште: 

 Останете внатре ако немате доволно време да излезете надвор од 

зградата. Во спротивно, бегајте подалеку од полето на лизгање на 

земјиштето. 

 Изведете го движењето  ПОКРИЈ СЕ-ДРЖИ СЕ (склопчи се, опфати ги 

главата и вратот и покриј ги со рацете) под издржливи објекти. 

 Не стојте на патот на текот на лизгање на земјиштето или текот на калта. 

 Тргнете се подалеку на највисоката можна локација, држејќи се 

понастрана од текот на лизгање на земјиштето или калта. Во случај на 

опасност, информирајте ги тие околу вас во врска со лизгањето на 

земјиштето. 

 Ако немате доволно време да избегате од текот на калта или сметот, или 

ако немате нешто издржливо зад кое би можеле да се сокриете, 

погрижете се да си ги заштитите главата и вратот користејќи го движењето 

ПОКРИЈ СЕ-ДРЖИ СЕ (склопчи се, опфати ги главата и вратот и покриј ги со 

рацете). 
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23. Прва помош 

 

 Без оглед на тоа колку е мала 

повредата, погрижете се да ги пријавите 

сите несреќи кај вашиот надзорник. 

 Научете која е вашата прва помош во 

вашето место. 

 Научете каде е службата за пријавување на несреќи (итни случаи) и кој е 

неговиот број. 
 Исто така, научете го броот на амбулантата. 

 Ако Вие сте првиот кој го видел повредениот: 
o Во случај на лесни повреди, веднаш информирајте го најблискиот 

работник од прва помош и вашиот надзорник. Ако има потреба, 

помогнете му на повреденото лице. 

o Во случај на сериозна повреда, веднаш контактирајте ја службата и 

кажете и да викне амбулантна кола. Информирајте го работникот од 

прва помош кој е најблиску. Обидете се да го смирите повреденото 

лице и разлабавете ја неговата/нејзината облека. 

o Не паничете. 

o Спречете ги работниците да се собираат околу повреденото лице. 

o Ако тој или таа е свесен, обидете се да му дадете морална 

поддршка, успокојување и охрабрување. 

o Ако тој или таа крвари, обидете се да го спречите крварењето со 

чисто парче облека. 

Работи што НЕ СМЕЕТЕ ДА ГИ ПРАВИТЕ додека давате прва помош: 

 Не преземајте никакви дејства врз онесвестено повредено лице, кои 

дејства се поинакви од дејствата укажани од овластениот тим за прва 

помош. 

 Доколку повредениот паднал од височина, дури и ако е во несвест, не 

преземајте врз него никакво дејство поинакво од она што е укажано од 

тимот за прва помош. 

 Ако било каква крв или други течности истечат од носот или од увото, не 



КЕДИНГ 

  

 

 73

обидувајте се да направите ништо за да го спречите тоа. 

 Никогаш не се обидувајте да му дадете вода или храна на несвесно или 

на делумно несвесно лице. 

 Во сите случаи на повреди со крварење, никогаш не се обидувајте да ја 

избришете згрутчената крв ако крвта се згрутчила. 

 Во случај на електричен шок, не допирајте го повредениот ако претходно 

не сте ја исклучиле струјата. 

З А П О М Н Е Т Е 

  Во прва помош, првите 5 минути се најважни и спасуваат животи. 

24. Безбедност 
 Во денешно време, безбедноста не е само некоја дополнителна 

функција: таа е интегриран дел од работата на „Кединг“. 

 Сите работници мора да ги следат сите процедури за безбедност и не 

смеат да прекршуваат никакви правила за безбедност на ниедно место. 

 Секогаш ставајте ја вашата идентификациска картичка на вашата јака. На 

било кое лице кое нема идентификациска картица, нема да му биде 

дозволено да влезе во градилиштето. 

 Ако планирате самите да работите надвор од нормалните работни 

часови, информирајте го вашиот надзорник. 

 Погрижете се да ги пријавите сите заканувачки, малтретирачки и 

насилни дејства кај вашиот надзорник. 

 Веднаш пријавете ја секоја опасност или рушење на безбедноста што ќе 

ја забележите, кај вашиот шеф (надзорник) или кај персоналот за 

безбедност. 
  Секогаш обрнете внимание на вашите лични предмети: Вие сте целосно 

одговорни за вашите лични предмети. 

 Пријавете ги без одлагање сите сомнителни активности и непознат 
персонал кај одделот за безбедност и здравје. 

Листа со броеви за контакт при итен случај 
Контакт Име Контакт 

Број 
Мобилен 
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