Recommendation no. 2

CARE FOR THE SAFETY OF PEOPLE
WE HAVE TAKEN THE FOLLOWING SAFETY MEASURES:
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Entering/leaving the construction site

A vehicle intended for the transport of
more than 9 people, including the driver –
the number of passengers is limited to half
the number of seats in a vehicle.

Organization of breakfast and lunch breaks
– keeping a safe distance. The breaks should
be organized at different times so that the
teams do not meet each other.

Rotational beginning of work or
introduction of shift work.
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Daily disinfection of common areas with
chemicals.

Limiting direct contacts, meetings and travels.
- videoconferences are recommended
- meetings and training courses using
multimedia are recommended.

Where keeping the distance of 1.5 m is not
possible due to the type of works being
performed, the appropriate PPE should be
used, in accordance with the decision of the
site/works manager.

SAFE PEOPLE ARE A GUARANTEE
OF A SAFE INVESTMENT

There must be disinfectants available at
construction sites and in the offices. Do not
forget about instructions and information
posters.

