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Yeraltında çalışan işlerde delme ve kazı sırasında yeterli havalandırma sağlanmakta mı?

Makinalı kazılarda, iş makinalarının geri manevralarında otomatik olarak devreye giren sesli ikaz düzeni bulundurulmakta mı?

İşin Yeri:

Saat:

Şiddetli yağmurlarda kazı ve dolgu yapılıyor mu?

Patlayıcı kullanılarak yapılan kazılarda çevre güvenliği sağlanmış mı?

1.2 metreden derin kazılarda göçüklerin önlenmesi için önlem alınmış mı? Ör., eğimlendirme ve teraslama

Patlatmalardan sonra kavlak kontrolu yapılmış mı?

Makina ile yapılan kazı ve dolgularda iş makinalarının hareket alanında  işçi çalıştırılmakta mı? (rampa eğimi 35°’den çok olmayacak).

Ekskavatör  ve  buldozer  v.b.  makinelerde  çalışanların operatörlük  belgeleri  varmıdır?

Sorular

Çalışma alanında kazı izni var, asılmış ve geçerli mi?

Alt ve üst yapı sorunları giderilmiş mi?. (Elektrik , su, telefon, doğalgaz vs.)

Kazı, çevrede çalışan insanları uyarmak amacıyla açık bir şekilde işaretlenmiş mi? Ör., "Dikkat - Derin Kazı"

Kazı çatlaklar ve küçük göçükler olmayacak şekilde iyi durumda mı?

İşe uygun kişisel koruyucu malzeme  (donanım ) kullanılıyor mu?  (Standart  Kişisel Koruyucu Malzeme – Donanım  dışındakiler)

Su ıçinde yapılan çalışmalarda lastik çizme kullanılmakta mıdır?

Kazı alanının çevresi barikatlarla çevrilmiş mi? Ör., araçlar için sert bariyerler

Barikatlar kazı kenarından en az 2 m geriye yerleştirilmiş mi?

Kazı içerisinden çıkarılan toprak kazı kenarından yeteri kadar uzağa depolanmış mı? Ör., en az kazı derinliği kadar.

Toprağın  uzağa  atılmasının  mümkün  olmaması  halinde kazıda gerekli  iksa  yapılmışmıdır?

Patlatmalardan sonra havalandırma yapılmadan çalışma alanına girilmiş mi?

Puan
Uygunluk

KAZI DOLGU İŞLERİ SAHA KONTROL FORMU

No.

Eğimlendirme ve teraslama yapılamıyorsa çalışanları göçüklerden korumak için destekleme yapılmış mı?

Gece çalışmaları için yeterli aydınlatma yapılmış mı?

Şevsiz  yapılma  zorunluluğu  bulunan  işlerde  yan  yüzlere  iksa  yapılmakta  iksa  malzemesinin  başları kazı üst  kenarından  20 cm. yukarı  

çıkarılmaktamıdır ?
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Tarih:

Proje Adı:

E H U/Y

İşin Yeri:

Saat:

Sorular Puan
Uygunluk

KAZI DOLGU İŞLERİ SAHA KONTROL FORMU

No.

23

* Bu form doldurulduktan sonra  dağıtımı  PT/th, GKY/th,  KSGÇM /th ve GY/th ' a yapılacaktır.

Değerlendiren/ Kontrol Eden:

Saha Sorumlusu Ad Soyad:

İmza:
Yukarıda belirtilen gerekli düzeltmeler tamamlanıncaya kadar  .............  Tarih ……....... Saat itibariyle 

........................... Çalışma sahasında ............................... Faaliyet  durdurulmuştur.

İmza:

Kazılara personel giriş çıkışı için uygun geçişler yapılmış mı? Ör., barikattan geçiş, her 10 metrede bir merdiven

E: Evet                    H: Hayır                    U/Y: Uygulama Yok

Yorumlar/Gerekli Düzeltmeler:
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