Skavar

Skavar isir meta jintuża makkinarju sabiex jitneħħa materjal mill-art bħal
ħamrija jew terrapien, jew tħaffir ta’ ġebel. Kull sena nisimgħu b’għadd ta’
inċidenti relatati ma’ skavar. Sabiex dawn jiġu evitati, ix-xogħol ta’ skavar
għandu jkun ippjanat, immaniġġjat, sorveljat u mwettaq sewwa.
Xi Prekawzjonijiet Għandhom Jittieħdu waqt Xogħol ta’ Skavar?
• Ara li l-ebda materjal ma jaqa’ fuq il-ħaddiema, speċjalment b’mod li jistgħu
jintradmu.
• Ħu l-prekawzjonijiet kontra l-waqgħat fondi f’toqob ta’ 2 metri jew aktar.
• Ħu l-miżuri kollha meħtieġa meta jinstab xi ilma, dawl jew servizzi oħra waqt liskavar.
• Ara li l-ventilazzjoni tkun adegwata u tajba għal kull ħaddiem sabiex l-arja tkun
ħielsa minn gassijiet tossiċi, trab u xi mpuritajiet oħra li jistgħu jinħolqu waqt l-iskavar.
• Assigura li hemm mezzi ta’ ħruġ f’każ ta’ emerġenza bħal nirien, dħul f’daqqa ta’
kwantita kbira ta’ ilma, kif ukoll jekk iċedi xi materjal.
• L-armar kif ukoll is-supports li jintużaw waqt xogħol ta’ skavar ma jistgħux jiġu
armati (immuntati), alterati jew żarmati jekk mhux taħt is-sorveljanza ta’ persuni
kompetenti.
QABEL WIEĦED JIBDA TĦAFFIR FUQ IL-POST
• Wieħed għandu jiżgura li x-xogħol li jkun ser isir ikun ippjanat sew minn qabel.
• Tiġi stabbilita l-istabbilità u s-saħħa ta’ l-art minn persuna kompetenti.
• Persuna kompetenti għandha tiżgura li waqt l-iskavar, mhux se jiġu affetwati djar filviċinanza, toroq, kif ukoll xi strutturi oħra.
• Min iħaddem għandu dmir li jara minn fejn għaddejin is-servizzi bħal kanen tal-ilma,
drenaġġ u xi servizzi oħra li jkunu għaddejin minn taħt l-art. Bħala prekawzjoni
wieħed jista’ jagħlaq jew jaqla’ għal ħin qasir dawn is-servizzi msemmija hawn fuq.
Jekk dan ma jkunx jista’ jsir, dawn jistgħu jiġu mmarkati b’mod effettiv.
• Xogħol ta’ skavar għandu jsir taħt is-sorveljanza ta’ persuna kompetenti.

• Min ikun qed jaħdem għandu jkollu struzzjonijiet ċari.
• Wieħed għandu jara li l-ebda piż ma jitpoġġa fil-qrib jew fit-tarf, ħdejn l-iskavar, li
jista’ jikkawża xi kollass u b’hekk tpoġġi l-ħaddiema fil-periklu.
• Għandhom jitpoġġew blokki jew barrikati biex vetturi li jkunu ġejjin ma jibqgħux
neżlin fil-post tal-iskavar.
Jekk waqt l-iskavar jinħoloq dak li jgħidulu spazju ristrett (eż. mina), għandu
wkoll ikollok permess tax-xogħol li fih jidentifika:
• Il-ħaddiema li se jagħmlu x-xogħol.
• X’tip ta’ taħriġ (training) ħadu l-ħaddiema.
• Ir-riżultati tat-test ta’ l-arja.
• It-tip ta’ xogħol li se jsir.
• Xi rakkomandazzjonijiet għal waqt ix-xogħol.
• Data ta’ meta nħareġ il-permess.
• Data sa kemm hu validu l-permess.
• Firma ta’ min qed joħroġ il-permess.
• Firma tas-supervisor li qed jingħata l-permess.

