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Спречување несреќи со возила при градба

Градежната работа важи за една од најопасните индустриски дејности во
Европската Унија. Стапката на повреди во градежната индустрија е повисока
од онаа во другите индустрии. Најчести причини за смрт во градежната
индустрија се паѓањата од височина, а по нив следат фаталните несреќи со
возила.

Околу една од три фатални несреќи при работа вклучуваат возила, според
Еуростат. Најчести видови на транспортни несреќи се:

• Луѓето се заглавуваат или се прегазени од возило во движење (пр.
при возење во рикверц)

• Пад од возила
• Удар од предмети кои паднале од возило
• Повреди настанати од превртување на возилото.

Од ова е јасно дека со отстранување и намалување на  ризикот од несреќи
во кои учествуваат возилата на градилиштата, бројот на смртни несреќи во
овој сектор ќе се намали значително.

Вовед

Правни обврски
Сите работодавачи мора да ги исполнат правните обврски во нивната земја-
членка, засновани на европските директиви, со цел да се заштитат
работниците. Едни од најважните директиви се:

• 89/391/EEЗ – „рамковната“ директива – која ги поставува основните
услови на работните места.

• 92/57/EEЗ – за минимални здравствени и безбедносни услови за
привремени и мобилни градилишта.

Од работодавачите се бара да ги пресметаат ризиците и да преземат
практични мерки за да ја сочуваат безбедноста и здравјето на нивните
вработени, да ги евидентираат несреќите, да овозможат едукација и
тренинг, да се консултираат со вработените, да се координираат и  да
соработуваат со изведувачите. Хиерархијата на превенција вклучува:
избегнување на ризици; справување со ризици уште од почеток;
адаптирање на работникот со работата: замена на опасното со неопасното и
давање приоритет на колективните во однос на поединечните мерки.
Работниците имаат право да добијат информации за ризиците по здравјето и
безбедноста, за заштитните мерки, прва помош и постапки при вонредни
состојби. Вработените имаат обврски активно да соработуваат со
заштитните мерки на работодавачите, да следат инструкции во согласност со
извршената обука и да се грижат за својата безбедност и здравје, како и на
нивните колеги.

Спречување несреќи со возила во подготвителна фаза
Спречувањето на несреќи не започнува со почетокот на работата на
градилиштето. Со добро проектирање и планирање во подготвителната

2Е-ФАКТИ



Спречување несреќи со возила при градба

Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа – http://osha.europa.eu

фаза, архитектите, проектантите и планерите можат значително да го
намалат ризикот од несреќи со возила.

Процена на ризик
Сите работодавачи мора да ги исполнат правните обврски во нивната земја-
членка, засновани на европските директиви. Можеби најважна е
Директивата 89/391/EEЗ („рамковната“ директива) која ги поставува
основните услови на работните места. Исто толку важна е и Директивата
92/57/EEЗ за минимални здравствени и безбедносни услови за привремени и
мобилни градилишта.

Со цел да се заштити безбедноста и здравјето на работниците,
работодавачот мора да изврши процена на ризик и да соработува со другите
изведувачи на градилиштето, со цел да осигури дека сите работници се
заштитени. Процената треба да ја изврши некој со соодветна обука и
искуство. Сложеноста на процената на ризик зависи од големината и видот
на градилиштето.

Постојат неколку модели за извршување процена на ризик. Подолу е даден
„чекор-по-чекор“ пристап.

1. Воочете ги опасностите
Разгледајте ја работата која е завршена и идентификувајте ги опасностите
кои произлегуваат од присуството на возила на работното место (пр. работи
во рикверц, товарање, истоварање). Запомнете, опасност е сè што
предизвикува штета (т.е. опасност), ризик е можноста (т.е. веројатноста) да
настане некоја штета.

Почести причини за несреќи со возила се:
• изложеност на тешки временски услови
• тешко пристапни патишта
• притисок од рокови и
• присуство на работници од различни изведувачи на градилиштето.

Разговарајте со работниците и со нивните претставници. Вклучете ги во
процесот на процена на ризик и информирајте ги што вие превземате за да
го намалите ризикот. Дополнителен пристап за справување со проблемот е
вклучување на сите учесници во разгледување и разговарање за причините
за помалите несреќи и несреќите кои за малку не се случиле. Ова може да
ви покаже што треба да се подобри во работните постапки, работната
средина, дури и во односот на вработените, за да се спречат идни ризици.

Поточно, следново треба да се земе во предвид:

Прегазување на пешаци
Најчеста причина за смрт во несреќа со возило при работа е кога возилото
ќе прегази некој. Жртвата може да е друг работник, а дури може и да е
самиот возач. Најчести причини за вакви несреќи се:

• лоша прегледност
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• несоодветни кочници (најчесто од недоволно одржување)
• невнимателно паркирани возила (пр. паркирано на стрмнина без да е

соодветно обезбедено)
• небезбедно спојување и одвојување на приколки и
• Необучени возачи.

Превртување на возила
Скоро една петтина од смртните случаи настанати од несреќи на работното
место настануваат поради превртување на возилата. Вилушкари, компактни
камиони-дампери, камиони кипери и тракторите се особено склони кон
превртување, поради нивниот висок центар на гравитација, работа на
нерамна површина, движење по стрмнини или неурамнотежени товари.

Други видови несреќи со возила
Други ризици на градилиштата со возила се:

• пад на возила или од возила при качување или симнување;
• удар од товар, на пример при употреба на кран или на вилушкари;
• работа во близина на надземен електричен вод, при дигање на

приколка или при работа со кран;
• неисправни возила и
• судир со објекти, вклучувајќи и други возила.

2. Одлучете кој би можел да биде повреден и како.
Размислете за секој кој може да е повреден од било која опасност. Ова не се
однесува само на вработените, туку и на изведувачите, самовработените
лица и лица како дел од јавноста. Посебно внимание треба да се обрне на
младите работници и на движењето на возилата во области, каде јавноста
не може да се исклучи.

3. Оценете ги ризиците и одлучете се за делување
Оценете го ризикот за секоја опасност, односно, пресметајте ја веројатноста
за настанување на повреда и колку би била сериозна истата. Ако некој се
повреди:

• Дали може опасноста да се отстрани целосно?
• Дали може ризикот да се контролира?
• Дали можат да се превземат заштитни мерки за целата работна сила?
• Дали е потребна лична заштитна опрема за да се заштити работникот

од ризик кој не може да се контролира соодветно со колективни
превентивни мерки?

Размислете дали мерките за претпазливост што веќе важат се соодветни (пр.
организација на работно место, патни правци, знаци и сигнали итн.) и кои
дополнителни активности за заштита при работа можат да се воведат.

4. Делувајте
По завршувањето на процената на ризик, набројте ги потребните
превентивни мерки по редослед на приоритет, потоа делувајте и вклучете ги
работниците и нивните застапници во процесот. Делувањето треба да се
фокусира на превентивните мерки (за да не може да дојде до несреќа или
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здравствени проблеми), но треба да се земат во предвид и мерките за
намалување на повредата во случај на несреќа, здравствени проблеми или
вонредна состојба.

Како дел од превентивното делување, важно е сите работници да добијат
соодветни информации, едукација и обука. Обезбедете соодветна
документација за откриените опасности и ризици, за најчесто повредените
групи, видовите на повреди и за мерките за подобрување на заштитата при
работа, и избегнување на специфичните опасности и ризици и нивната
ефективност.

Кога го земате во предвид превентивното делување, обрнете внимание на:
• работното место
• работната опрема (пр. возилото)
• работникот
• управување со работни процеси

Безбедни работни места
• Воспоставете план на сообраќај на градилиштето
• Обезбедете сите возачи од надвор да се пријавуваат кај управата пред

да влезат на градилиштето
• Обезбедете сите возила и пешаци да се одделени, доколку е можно
• Проверете дали распоредот е соодветен со активностите на возилата и

пешаците. Доколку е можно, одделете ги патните правци за пешаците
и возилата. За таа цел, обезбедете физичка бариера. Во спротивно,
мора да има соодветно предупредување. Обезбедете соодветни
пешачки премини на патиштата за возилата

• Избегнувајте ја потребата од возење во рикверц со: подобра
организација на работното место, ако е неопходно, користете
безбедносни системи за возење во рикверц и кога ризиците не можат
да се отстранат преку други мерки и овозможете примена на обучен
сигналист за да му помага на возачот на возилото

• Разгледајте ја можноста за воведување на еднонасочен сообраќаен
систем за да го намалите ризикот од судири

• Проверете дали патиштата за возилата соодветствуваат со типот и
бројот на возила кои ги користат. Обезбедете подните и патните
површини да бидат доволно широки и да се одржуваат во добри
услови. Ако е можно, отстранете ги препреките, во спротивно,
овозможете да бидат јасно видливи. Избегнувајте користење остри
свиоци на патните распореди. Овозможете соодветни фиксни огледала
за „мртвиот“ агол

• Проверете дали се спроведени соодветни безбедносни
карактеристики. Може да има потреба и од знаци за правци,
ограничување на брзина и за предност. Утврдете дали се потребни
физички ограничувања на брзината, како на пример „лежечки
полицаец“. Краевите на местата за товарање, јамите итн. мора да се
јасно обележани и доколку е можно, оградени со препрека

• Ставете јасна патна сигнализација
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• Превземете чекори за подобрување на прегледноста, како на пример,
со поставување огледала

• Каде има потреба, ставете „лежечки полицајци“ и знаци за
предупредување

• Овозможете структури за поддршка каде има потреба, за да спречиш
судир и излетување од патот

• Проверете дали осветлувањето и прегледноста овозможуваат безбедно
минување низ работното место (и од внатре и од надвор). Можните
опасности, како на пример патните вкрстувања, пешаците и
препреките мора јасно да се видливи

• Овозможете безбедност на сообраќајните патеки

Безбедни возила
• Обезбедете возилата што се користат да се безбедни и соодветни
• Набавете возила со соодветни безбедносни особини и во согласност со

бараните стандарди
• Извршете стандардна инспекција и одржување на сите возила
• Воведете ограничувач на брзината во возилата, по потреба
• Воведете контролни системи за возилата да не можат да се движат

кога виљушкарите товарат или истовараат
• По потреба, воведете радарски сензори за предупредување на

возачите да не возат во рикверц премногу блиску до некој објект
• Осигурете го товарот
• Проверете дали има безбедни средства за пристап за влез и излез од

возилото
• Проверете дали возилото има потреба од уреди за звучно

предупредување, на пример, кога камионите возат во рикверц и дали
возилата имаат потреба од трепкави светла за да се гледаат подобро.

• Проверете дали возачот има соодветна заштита од превртување или
од удар од објекти кои паѓаат. Воведете заштитни системи против
превртување ROPS и заштитни структури од објекти кои паѓаат FOPS
за да се заштити возачот, кога има потреба.

Работници
• Проверете дали процедурите на селекција и обука покажале дека

возачите се подготвени да работат безбедно.
• Возачите треба да се способни да ракуваат со возилата и да ги

извршуваат дневните обврски.
• Возачите треба да се медицински способни, лесно подвижни, со

одличен слух и вид.
• Возила можат да возат само лица кои се избрани, обучени и овластени

за тоа.
• Треба да се носи лесно препознатлива облека доколку пешаците и

возилата не се соодветно одвоени.

Управување со транспортот на работното место
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• Воведете оперативни постапки (безбедносни системи за работа) за да
го заштитите возачот при товарање/истоварање на тешки товарни
возила

• Истакнете план за работното место на влезот и соодветни точки во кои
ќе бидат означени правците на возилата, еднонасочните системи итн.

• Ограничете го пристапот на вработените од области во кои се вози
рикверц, ако е неизбежно, со исклучок на обучен сигналист, кој би му
сигнализирал на возачот по потреба.

• Овозможете возачите да се соодветно обучени за да ракуваат
безбедно со возилата.

• Провери ги возачките дозволи и сертификатите за обука.
• Создадете работни постапки за одржување на возилата,

надополнување на гориво, итн. и проверете дали тие се почитуваат
• Овозможете возачите на возила за испорака да се точно информирани

за правилата на градилиштето
• Овозможете безбедносни системи за работа за возилата кои товараат и

истовараат.

5. Разгледајте ги наодите
Начини на работа, вклучувајќи опрема и хемиска промена. Кога ќе се случи
значителна промена, провери дали настанала нова опасност. Потенцијално,
постојат многу видови на возила на градилиштето, меѓу кои:

• Тешки товарни возила кои испорачуваат на градилиштето
• Камиони-дампери
• Кранови
• Вилушкари
• Булдожери
• Грејдери
• Натоварувачи на тркала и
• „JCB“ машинерија

Кога на градилиштето ќе пристигне нов тип на возило, треба да се разгледа
процената за да се види дали има потреба од контрола на дополнителни
ризици.

Чести причини за несреќи и како да се спречат

Возила или нивните товари кои се закана за луѓето, особено при
рикверц

• Одделете ги патеките за возила од тие за пешаците
• Обезбедете сигнализација за да се предупредат пешаците за

опасностите
• Воведете прописи на градилиштето кои ќе важат за сите

посетители/изведувачи
• Проверете ги светлата за рикверц и свирката на возилото
• Проверете дали некој е загрозен при тргнување на возилото, особено

на местата кои не се прегледни при тргнување напред, и назад кога
возилото оди во рикверц.
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Возила кои го попречуваат работењето и препреки
• Предвидете ги сообраќајните патеки подалеку од ранливи и

потенцијално опасни структури
• Обезбедете доволно широки сообраќајни патеки
• Да нема слепи точки или тесни агли на патиштата
• Направете еднонасочен систем
• Обезбедете заштитни огради
• Заштитете ги надземните кабли за струја што не можат да се

преместат од патиштата, така што ќе направите „стативи“ за возилата
да не можат да дојдат во контакт со нив

• Оддалечете ги местата за товарање подалеку од надземните кабли
• Лоцирајте ги патиштата подалеку од високо поставени жици,

осветлени/заштитени цевки/електрични кабли. Ако тоа не е возможно,
обезбедете безбедносни системи за да го избегнете контактот

• Придржувајте се кон назначените патишта за возилата и следете ги
правилата на градилиштето и безбедносните системи на работа

• Возете со брзини соодветни за условите на градилиштето.

Занемарување на упатствата од производителот за безбедна
употреба

• Следете ги упатствата на производителот во однос на капацитетот на
секое возило

• Прочитајте ја книгата со инструкции на производителот пред да
ракувате со непознато возило

Несоодветна обука на возачи и сигналисти
• Соодветен процес на избор на возачи
• Редовни очни прегледи
• Испитување на намалена способноста на возачите (алкохол/дрога)
• Обука за вештини на возачите
• Обезбедување на информации и инструкции за возачите
• Обука за основно одржување на возилото
• Надзор на возилата и возачите

Несигурно товарење и транспорт на материјали со возила
• Обезбедете сопирачки за паркирање кога возилата се паркирани и

потпрете ги тркалата ако се на стрмнина
• Воочете ги разликите во работата кога возилото е товарено и

истоварено, особено кога станува збор за сопирање и стабилност на
стрмнина

• Излезете од камионот-дампер кога се товари и проверите дали
контејнерот е претоварен

• Проверете дали товарот е рамномерно распореден и дали пречи во
видливоста од возачкото место

• Возете со брзините пропишани за условите на градилиштето
• Товарете само на основата со крената рачна сопирачка
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Контролни листи

Контролна листа за безбедно возење
• Дали ја намалувате брзината кога влегувате во области каде има

пешаци?
• Дали го гледате опкружувањето кога работите или возите?
• Дали сте оддалечени од врати, премини или патеки каде можат

ненадејно да се појават пешаци или возила?
• Дали ви се познати карактеристиките на возилото во сите временски

услови?
• Дали ги проверувате гумите, сопирачките, итн. за да се осигурите

дека сите делови и додатни алатки се во безбедна работна состојба
пред почеток на работата?

• Дали ви е ставен сигурносниот појас?
• Дали пред тргнувањето проверивте дека никој не е изложен на

опасност од повреда, особено во области каде видливоста е
попречена?

• Дали ги почитувате определените правци на возилото и дали ги
почитувате правилата на градилиштето и безбедносните системи на
работа?

• Дали ги почитувате сите определени брзини за условите на
градилиштето?

• Дали ги почитувате сообраќајните знаци и инструкциите на
сигналистите?

• Дали товарите само на основата со крената рачна сопирачка?
• Дали проверувате дека дозволениот товарен капацитет на возилото не

е надминат?
• Дали го излегувате од камионот-дампер кога се товари и дали

проверувате контејнерот да не е претоварен?
• Дали проверувате товарот да е рамномерно распореден и да не пречи

во видливоста на возачот?
• Дали избегнувате стрмнини кои го надминуваат капацитетот на

возилото?
• Дали се спуштате низ поголеми стрмнини постепено и со мала брзина

и дали се симнувате во рикверц за да обезбедите добра стабилност и
влечење?

• Дали ја кревате рачната сопирачка, дали го гасите моторот и ги
вадите клучевите?

• Дали ги симнувате или запирате сечилата на булдожерите и
машините за гребење, корпите за товарање, контејнерите за отпад,
итн., кога не се користат и дали ги ставате сите контроли во лер?

• Дали ракувате со возилата на безбеден и соодветен начин?
• Дали патиштата се чисти од пречки и пречки во движење?

Контролна листа за возачите
• Не возете кога не сте способни, на пример кога ви е лошо, или кога не

гледате добро
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• Потрудите се да ги разберете процедурите на ракување и
безбедносните граници на возилото

• Извршувајте дневни проверки и известувајте за секој проблем
• Дознајте ги и почитувајте ги правилата и прописите, вклучувајќи ги

оние за итни случаи
• Разберете го системот за сигнализирање
• Одржувајте ја брзината во рамки на безбедносните граници.

Внимавајте кога ви се приближува кривина
• Ако мора да возите во рикверц, потрудете се тоа да го правите

безбедно според правилата на градилиштето.
• Ако пешаците не можат да се тргнат од градилиштето, можеби ќе има

потреба од обучен сигналист
• Ако прегледноста е намалена од вашата позиција на возење,

користете помош за прегледност (пр. ретровизори) или лице кое ќе ти
сигнализира. Ако не го гледате сигналистот и ако нешто не е во ред со
помошта за прегледност – СТОП!

• Исклучете го моторот пред да направите било какви прилагодувања и
пред отстранување на штитниците.


