Kompetenza ta’ Supervisors ta’ Saħħa u Sigurtà fil-Kostruzzjoni
L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) tenfasiżża l-ħtieġa li meta klijenti
(jiġifieri l-persuni li għalihom jkun qed isir proġett ta’ kostruzzjoni) jagħżlu li joqogħdu huma stess
bħala supervisors tal-proġett, jkunu verament kompetenti, ta’ esperjenza u kapaċi li jagħmlu dak ixxogħol.
“L-OHSA qed tinnota li xi drabi nies li jkollhom xi xogħol ta’ bini xi jsir (il-klijent skont il-liġi), minflok
iqabbdu persuna kompetenti bħala supervisor tas-saħħa u s-sigurtà, jiddeċiedu li jieħdu l-inkarigu
huma stess meta fir-realtà ma jkunux kompetenti li jidħlu għal dan ix-xogħol. Sfortunatament dan
qed iwassal għal sitwazzjonijiet perikolużi u xi drabi traġiċi. Fid-dawl ta’ dan, l-OHSA qed tħares lejn
il-possibiltà li jkun hemm tibdil fil-liġi sabiex tkun imħarsa aktar is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema,”
qal Dr Mark Gauci, il-Kap Ewlieni Eżekuttiv tal-OHSA.
Fil-fatt skont liġi li ilha fis-seħħ mill-2004 (A.L. 281/2004), għal kull proġett ta’ kostruzzjoni għandu
jinħatar supervisor għall-istadju tad-disinn u supervisor tal-proġett għall-istadju tal-kostruzzjoni.
Dawn jistgħu jkunu l-istess persuna u jistgħu jkunu wkoll il-klijent stess, jekk ikun kompetenti li
jagħmel dan.
“Il-klijent għandu l-obbligu jassigura li n-nies kollha li jqabbad jagħmlu x-xogħol (speċjalment iddisinjaturi, periti, kuntratturi, supervisors tal-proġett, kuntratturi u self-employed) ikunu kompetenti u
jkollhom biżżejjed riżorsi (inkluż il-ħin) sabiex jimxu mar-regoli u standards kollha neċessarji. Dan
jista’ jfisser li l-klijent ikollu bżonn jagħmel riċerka jew jitlob parir dwar il-kompetenza tan-nies qabel
ma jqabbadhom sabiex jaħdmulu. Fuq kollox, meta jiddeċiedi li jieħu r-rwol ta’ supervisor tal-proġett
fir-rigward ta’ saħħa u sigurtà, għandu jkun żgur li jkun jaf għal xhiex ikun dieħel, x’inhuma l-obbligi
tiegħu u x’konsegwenzi jista’ jkun hemm minħabba in-nuqqas ta’ kompetenza jew esperjenza
tiegħu,” kompla Dr Gauci.
F’każ li x-xogħol fuq sit ta’ kostruzzjoni jkun skedat li jdum aktar minn 30 jum ta’ xogħol u se jkun
hemm aktar minn 20 ħaddiem fl-istess ħin, jew li l-volum tax-xogħol ikun stmat li se jdum aktar minn
500 ġurnata xogħol, is-supervisor tal-proġett huwa fid-dmir li jibgħat avviż bil-miktub lill-OHSA ta’ lanqas erba’ ġimgħat qabel ma jibda x-xogħol. Il-klijenti għandu idejalment ukoll jitlob stima għallmiżuri ta’ saħħa u sigurtà meta jkun qed ifassal it-tender jew jitlob l-istima ġenerali għax-xogħol.
Is-supervisor tal-proġett għall-istadju tad-disinn għandu wkoll id-dmir li jiżgura li qabel ma jibda xxogħol fuq sit ta’ kostruzzjoni, isir pjan ta’ saħħa u sigurtà. Hu wkoll għandu jiżgura li jiġu mħarsa lprinċipji ġenerali ta’ prevenzjoni li jirrigwardjaw is-saħħa u s-sigurtà msemmija fil-liġi, matul l-istadji
diversi ta’ l-iddisinjar u l-preparazzjoni tal-proġett.
“Dan għandu jsir partikolarment meta jkunu qegħdin jittieħdu deċiżjonijiet dwar aspetti arkitettoniċi,
tekniċi u, jew organizzattivi, sabiex ikunu ppjanati d-diversi oġġetti u stadji tax-xogħol li jkollhom isiru
fl-istess ħin jew inkella wara xulxin; u meta jigi kkalkulat iż-żmien meħtieġ għat-twettiq ta’ dak ixxogħol jew stadji tax-xogħol. Il-pjanijiet kollha dwar saħħa u sigurtà u l-files relevanti għandhom
jitqiesu wkoll kull meta jkun meħtieġ,” qal Dr Gauci.

Il-pjan ta’ saħħa u sigurtà għandu jistabbilixxi r-regoli applikabbli għas-sit ta’ kostruzzjoni involut, filwaqt li jitqiesu, meta dan ikun meħtieġ, l-attivitajiet industrijali li jkunu qegħdin isiru fuq is-sit ta’
kostruzzjoni. Dan il-pjan għandu wkoll jinkludi miżuri speċifiċi li jirrigwardaw xogħol li jinvolvi riskji
partikolari ta’ saħħa u sigurtà (bħal per eżempju xogħol li jpoġġi lill-ħaddiema f’periklu li jintradmu
taħt tiġrif, xogħol ħdejn voltaġġ għoli u xogħol fi bjar fost oħrajn).
Min-naħa l-oħra, is-supervisor għall-istadju tal-kostruzzjoni (jiġifieri meta jibda x-xogħol) għandu
wkoll numru ta’ responsabbiltajiet. Hu fil-fatt għandu jikkoordina l-implimentazzjoni tal-prinċipji
ġenerali ta’ prevenzjoni u sigurtà sabiex ikun ippjanat sew ix-xogħol li jkun se jsir fl-istess ħin jew
wara xulxin u meta jkun qed jiġi kkalkulat il-perijodu meħtieġ għat-twettiq ta’ dak ix-xogħol jew ta’
stadji tax-xogħol.
Wieħed mir-rwoli oħra importanti huwa li jorganizza koperazzjoni bejn il-kuntratturi, inklużi lkuntratturi suċċessivi fuq l-istess sit, informazzjoni, kordinazzjoni ta’ l-attivitajiet tagħhom bl-iskop li
jigu protetti l-ħaddiema u li jigu evitati inċidenti u perikli għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol.
Hu għandu jkun kapaċi li jagħti pariri lill-klijent dwar per eżempju il-kompetenza tal-kuntratturi u kif
għandhom jiġu mqassma sew ir-riżorsi għas-saħħa u s-sigurtà. Is-supervisor għandu wkoll jiżgura li
jkun hemm proċeduri effettivi li bihom jiġu identifikati u kkontrollati l-perikli li jistgħu jkunu ta’ riskju
għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u ta’ kull persuna oħra li tista’ tiġi affettwata bix-xogħol li jkun
qed isir.
Fost l-oħrajn, is-supervisor għall-istadju tal-kostruzzjoni għandu jiżgura li jkun hemm miżuri li bihom
nies mhux awtorizzati (bħal tfal) ma jkunux jistgħu jidħlu f’siti ta’ kostruzzjoni. Dawn jinkludu per
eżempju l-bini ta’ ħajt jew ċint madwar is-sit, li jintużaw hoarding jew mezzi oħra fiżiċi. Huwa jrid jara
wkoll li n-notifika li ssemmiet qabel tkun imwaħħla fuq barra tas-sit ta’ kostruzzjoni. Hu jrid ukoll
jiżgura li jkun qed jiġi mħares il-pjan ta’ saħħa u sigurtà u jemendah skont il-progress tax-xogħol u
kull bidla li tkunu seħħet.
Rwol ieħor importanti li għandu s-supervisor għall-istadju tal-kostruzzjoni huwa li jħeġġeġ lillħaddiema jew ir-rappreżentanti tagħhom, sabiex jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar kwistjonijiet ta’
saħħa u sigurtà u li jiżgura li jkun hemm faċilitajiet ta’ welfare li jinżammu kif meħtieġ matul il-proġett
kollu.
“Minn dan kollu jidher ċar li l-inkarigu ta’ supervisor tal-proġett, kemm għall-istadju tad-disinn kif ukoll
għall-istadju tal-kostruzzjoni, huwa wieħed fundamentali u jitlob livell ogħli ta’ kompetenza, kapaċità
kif ukoll esperjenza. Ħadd m’għandu jieħu dan ir-rwol b’mod leġġer għax il-konsegwenzi jistgħu
jkunu fatali,” ikkonkluda Dr Gauci.
L-OHSA iżżomm reġistru ta’ nies li għandhom il-kompetenza biex, fost affarijiet oħra, jaġixxu ta’
project supervisors għal proġetti ta’ kostruzzjoni. Wieħed jista jara u jaċċessa dan ir-reġistru billi jżur
din il-link elettronika:
http://ohsa.org.mt/Portals/0/Docs/Competent%20Person%20Reg/2016/201602%20Competent%20Persons.pdf
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