CO NALEŻY WIEDZIEĆ: Etapy wznowienia projektu
Nowy Jork znajduje się obecnie w Fazie 1 Stanowego planu
ponownego otwarcia, co oznacza otwarcie WSZYSTKICH
budów i wznowienie prac budowlanych. Należy upewnić się, że
budowa spełnia wszystkie wymogi przepisów budowlanych oraz
norm elektrycznych, jak również wszelkich zasad i przepisów
Wydziału Budownictwa (Department of Buildings, DOB) Miasta
Nowy Jork.
PRZED przystąpieniem do wznowienia prac jako minimum
NALEŻY wykonać następujące czynności:
 Zapoznać się z treścią i wdrożyć Tymczasowe zalecenia
dotyczące prac budowlanych w okresie publicznego
kryzysu zdrowotnego spowodowanego COVID-19.
 Przygotować konkretny Plan Bezpieczeństwa dla każdej
budowy. Główny Wykonawca może opracować jeden plan,
uwzględniający wszystkich podwykonawców i ich
pracowników, każdy z wykonawców może również stworzyć
własny plan.
 Wdrożyć wszystkie aspekty Planu Bezpieczeństwa na
budowie.
 Umieścić Plan Bezpieczeństwa w widocznym miejscu na
budowie, we wszystkich punktach wejścia na plac budowy.
 Potwierdzić władzom stanowym zapoznanie się i
zrozumienie obowiązków prowadzenia budowy stosownie do
wytycznych stanowych.
 Wydrukować to potwierdzenie i przechowywać je
na budowie.
Podczas tych inspekcji, inspektorzy DOB będą weryfikować:
 Plan bezpieczeństwa stworzony dla danej budowy i
rozwieszony w dobrze widocznych miejscach. Plan ten musi
zawierać potwierdzenie przyjęcia wytycznych stanowych.
 Zgodność z procedurami dystansowania społecznego.
 Wszyscy pracownicy przebywający na budowie oraz osoby
odwiedzające muszą nosić odpowiednie osłony twarzy,
stosownie do wykonywanych zadań. Dodatkowe wskazówki
dotyczące stosownych osłon twarzy dostępne są w
Wytycznych Stanowego Departamentu Zdrowia oraz w
wytycznych OSHA w zakresie środków ochrony osobistej.

 Dostępność stanowisk higieny rąk, wykorzystujących:
• Mydło, bieżącą wodę oraz jednorazowe ręczniki papierowe;









lub
• Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu wszędzie
tam, gdzie zastosowanie stanowisk do mycia rąk jest
niepraktyczne.
Umieszczone w widocznym miejscu oznakowanie dotyczące
COVID-19, przypominające wszystkim pracownikom o
konieczności przestrzegania właściwej higieny rąk, zasad
dystansowania, odpowiedniego wykorzystywania środków
ochrony osobistej oraz o procedurach dotyczących
czyszczenia i dezynfekowania.
Odpowiednio wypełnione i zaktualizowane rejestry
czyszczenia i dezynfekcji.
Pomieszczenia o ograniczonej przestrzeni (np. windy,
podnośniki) mogą być zajmowane maksymalnie w 50%
dopuszczalnej ilości osób.
• Informacje dotyczące 50% wykorzystania muszą być
umieszczone w każdej kabinie ORAZ na każdym podeście
Plan komunikacji dla pracowników, osób odwiedzających i
klientów na budowie.
Odpowiednio wypełnione i zaktualizowane rejestry dla każdej
osoby mającej bliski kontakt z innymi osobami na budowie,
umożliwiające efektywne śledzenie kontaktów zakaźnych.

Podczas pierwszych wizyt na budowach, inspektorzy DOB będą
koncentrować się na edukacji osób zatrudnionych w branży, aby
potwierdzić przestrzeganie wytycznych. Inspektorzy będą
kontrolować posiadające odpowiednie zezwolenia place budowy,
aby potwierdzić zgodność z wymogami oraz innymi instrukcjami
Stanu Nowy Jork i Miasta Nowy Jork; stwierdzone naruszenia
będą odpowiednio odnotowywane i karane.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie
nyc.gov/buildings. Najbliższy ośrodek testowania na
COVID-19 można zlokalizować dzwoniąc pod numer 311
lub na stronie nyc.gov/covidtest.

