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Organizacija delovišča 



Pregled 

• Vloge in odgovornosti 

• Posebna območja 

• Zdravje in varnost 

• Dnevno upravljanje 

 

 

 

 

 

 

 



Vloge in odgovornosti na delovišču 

• Obalni nadzornik: odgovoren za upravljanje 

delovišča 

• Nadzornik opreme: odgovoren za pravilno 

uporabo opreme, preverjanje in popravilo 

opreme 

• Varnostni nadzornik: skrbi za varstvo in zdravje 

na delovišču + organizira transport do 

zdravstvene ustanove, če je potrebno 

 



Priprava delovišča 

 

 



Območje onesnaženja 

• Kjer potekajo postopki 

čiščenja 

• Omejen dostop 

• Vsi operaterji nosijo 

OZO 

• Zavarovati je potrebno 

neonesnažena 

območja 

• Zberite vse odpadne 

vode  

 



Prostor za počitek 

• Garderobe 

• Toaletni prostori (  / ) 

• Zavetrni prostor za počitek / 

pijačo / hrano 

• Vroče / hladne pijače 

• Možnost prehrane 

• Komplet prve pomoči 

• Gasilni aparat 

• Oprema za komunikacijo 

 

 



Shramba za orodje in stroje 

• Ravna površina blizu 

delovišča 

• Kabine, koče... 

• Zaklenjeno, ko je to mogoče 

• Orodje za vzdrževanje 

• Oprema za čiščenje 

• Dnevni pregled  

• Gorivo, voda, maziva, druge 

tekočine 

 



Glavni prostor za skladiščenje 

odpadkov (1) 

• Zbirno mesto pred 

prevozom / obdelavo 

• Kratkoročno  

• Ločujte odpadke! 

• Uporabite ustrezne 

zabojnike 

• Zavarujte pred dežjem, 

soncem, ... 

• Oznake / preprečite dostop 



Glavni prostor za skladiščenje 

odpadkov (2) 



Območje dekontaminacije (osebje) 

• Dekontaminirajte se vsakič, 

ko zapustite delovišče 

• Grobo čiščenje (z obleko 

vred), uporaba nestrupenih 

sredstev 

• Pranje / izpiranje @ max 50 

barov / 50°C 

• Zbiranje odpadne vode 

• Jedilno olje in milo za 

čiščenje kože 

 

 



Območje dekontaminacije (oprema) 

• Grobo čiščenje  

• Pranje / izpiranje, 

prilagodite tlak in 

temperaturo 

• @ max 100 barov / 80°C 

• Uporaba čistila, če je 

potrebno 

• Zbiranje odpadnih voda 

 

 



Priprava delovišča 

• Omejite / določite dostop 

• Dostopne poti 

• Zaščitite tla in 

neonesnažena / čista 

območja 

• Označite različna območja 

• Po končanem delu, 

vzpostavite prvotne pogoje 

 

 



Zdravje in varnost (1) 

 

 

• Organizacija 
– Vloge / opozorila 

– Postopki v izrednih situacijah 

– Informativni sestanki 

– Sistem “prijateljstva” 

• Delovno okolje 
– Podnebje 

– Rastline / živali 

– Posebnosti terena 

– Plimovanje ... 

 



Zdravje in varnost (2) 

• Zdravje 
– Delovni položaj 

– Čas za počitek 

– Utrujenost in stres 

– Zadostna količina tekočine 

• Oprema in material 
– Ustrezno gorivo 

– Varnostni listi 

– Vzdrževanje 



Zdravje in varnost (3) 

• OZO 

– Preprečiti stik z nafto 

– Zaščita pred hrupom 

– Zaščita pred padci 

– … 

– Vsaj netkano oblačilo, rokavice, 

zaščitna obutev 

• Dekontaminacija 

 



Osebna zaščitna oprema (OZO) 

 

 

• Prilagoditi postopkom dela, nafti, 

delovnim in vremenskim pogojem 



Dnevno upravljanje (1) 

• Vsakodnevni informativni 

sestanki 

• Informativni sestanki o varnosti 

• Dodeljevanje nalog 

• Distribucija OZO in opreme 

• Organizacija dela, “kroženje” 

operaterjev, ločevanje odpadkov 

 

 



Dnevno upravljanje (2) 

• Dekontaminacija 

• Shranjevanje opreme 

• Prevoz odpadkov 

• Poročanje po delu 

• Dnevna poročila z 

delovišča 

• Glej predavanja o delu s 

prostovoljci 

 

 



Dnevno poročilo z delovišča 

 

 

• Vsak dan izpolni obalni 

nadzornik  



Ne pozabite ... 

• Najprej varnost 

• Vloge, opozorila 

• Organizirajte delovišče 

• Zavarujte neonesnažena območja 

• Organizirajte delo 

• Zabeležite vse, kar počnete 
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Ves material, pripravljen v okviru projekta POSOW, je na voljo brezplačno. Nobenega dela te PowerPoint predstavitve se ne 
sme na kakršenkoli način tržiti, izposojati, prodajati najemati ali distribuirati v tržne namene. Cilj informacij, ki so na voljo v 
tej predstavitvi, je izključno zaradi poenostavitve dostopa do informacij na področju pripravljenosti in odziva na 
onesnaževanje z nafto z ladij v  Sredozemskem morju. POSOW predstavitve so na voljo le za informativne namene. Vsako 
spremembo, pregled in posodobitev gradiva, ki se bodo pripravile v okviru projekta, odobri REMPEC s privolitvijo njegovih 
partnerjev; navedene spremembe se vedno nanašajo na izvirnik, izdelan v okviru projekta. REMPEC in njegovi partnerji ne 
zagotavljajo, da je to gradivo brez napak, niti ne prevzemajo pravne odgovornosti za natančnost, popolnost ali uporabnost 
podatkov, vsebovanih v predstavitvi. REMPEC in njegovi partnerji ne prevzemajo odgovornosti ali obveznosti za kakršnokoli 
neposredno, posredno ali posledično škodo zaradi uporabe gradiva, ki je na voljo v PowerPoint predstavitvah projekta 
POSOW.  
 
Uradni podatki  
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8  
Fax: +356 21 339 951  
E-mail: rempec@rempec.org 
Urednik:  F. HEBERT  

Izjava o omejeni odgovornosti 
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