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 תקן

 
 

 במסגרת רלוונטיים וחוקים המנהיגות קוד של נלווים ותקנים זה קוד ולשלב ליישם צריך הספק, Nike עם עסקים לניהול כתנאי

 שאותן בשפות, זה קוד יפרסם הספק .ולפיקוח לאימות זאת ולשלוח, יעילות ניהול מערכות של הפיתוח כולל, שלו העסקית ההתנהלות

 ובחוקי זה בקוד שמוגדר כפי שלהם והחובות הזכויות לגבי העובדים את וידריך, הראשיים העבודה מקומות בכל, שלו העובדים דוברים

 .Nike של שותפים מוצרי או Nike של מותג מוצרי המייצרים משנה קבלני של הציות על יקפיד הוא, כן כמו. הרלוונטיים המדינה

 הגדרות
 

 

, הודעות, דוחות, רשומות, השאר בין, כולל הוא. אלקטרונית בצורה המאוחסן או כתוב, מודפס מידע הוא תיעוד או מסמך •

 .אחרת ותכתובת אלקטרוני דואר הודעות, עבודה שעות או משכורת רשומות, אדם כוח תיקי, מחשב קובצי, תלונות

 דרישות
 

 

 לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק. שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק, המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים, המנהיגות קוד של אלה

 המנהיגות קוד ותקני הקוד החלת .2
 

a. של ההתנהגות קודי Nike ושותפי Nike )על חלים") תקן קוד המנהיגות " להלן( המנהיגות קוד ותקני") הקוד, "להלן 

 .Nike שותפי של או Nike של מוצרים המייצרים, משנה קבלני כולל, הקבלן יצרני כל

b. והתקנים והבטיחות הבריאות לקוד בנוסף, העבודה ומקום עובדים לגבי המדינה חוקי במסגרת הרלוונטיות התקנות כל 

 .חוקית בצורה הספק במתקני הנמצאים האנשים כל על חלים, Nike של תקן קוד המנהיגות ותקני הסביבתיים

c. המדינה חוקי לפי שנדרש ממה עבודה בנושא יותר מחמירים תקנים קובעים תקן קוד המנהיגות תקני או/ו הקוד אם ,

 אלה עובדים. Nike שותפי של או Nike של מותג מוצרי מיוצרים שבו בניין בכל הייצור קו עובדי כל על יחולו אלה תקנים

 .חוזי קשר/העסקה של אחר סוג או שלישי צד דרך המועסקים הייצור קו עובדי את כוללים

d. ולדרישות תקן קוד המנהיגות לתקני, לקוד הציות על יקפידו וסוכנים רישיונות בעלי .וסוכנים רישיונות בעלי 

 האחרות לדרישות ויצייתו, Nike שותפי של או Nike של מותג מוצרי לייצור בנוגע המדינה חוקי של הרלוונטיות

 .והסוכנים הרישיונות בעלי של הנוכחיים במדיניות/במדריך המוגדרות

 הספק של העסקיים בנהלים התקנים שילוב .3
 

a. שלהם הזכויות על מגנים הפחות ולכל ,העובדים את המכבדים העסקה של ותנאים כללים וליישם לאמץ צריך הספק 

 .והבינלאומית הלאומית ברמה הלאומי והביטוח העבודה בתחום ולתקנות לחוקים בהתאם

b. התעסוקה היבטי כל לגבי ומדויקות הולמות רשומות וישמור כתובים ונהלים מדיניות ינסח הספק .ונהלים מדיניות, 

 .ופיטורים צמצומים ,משמעת ,העסקה ,עובדים גיוס תהליכי לרבות

c. בבירור שהוגדרו הולמת הסמכה בעלי צוות לחברי אנוש משאבי לניהול אחריות יקצה הספק. 

d. לניסוח המומלצות העבודה ושיטות הדרישות לגבי נוספות הבהרות לקבלת הרלוונטיים תקן קוד המנהיגות בתקני עיין 
 עבודה שעות, והתעללות הטרדה מניעת, שכר, תלונות להגשת מערכות, אפליה מניעת, העסקה בנושא ונהלים מדיניות

 .וכולי
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 ותיקון ניטור .4

a. ל כפוף יהיה הספק-Nike ,לשותפי Nike לדרישות, הקוד לתקני ציות להבטיח כדי עמם פעולה וישתף מיועדים חיצוניים לנציגים או/ו 
 .בלעדיה או מראש הודעה עם, במדינה הרלוונטיים ולחוקים תקן קוד המנהיגות

b. כוללת וניטור אימות להליכי ההיענות: 

i. מאוחסנים שבהם ולמתקנים הספק של הייצור למתקני אחרים מיועדים לנציגים או למבקרים פיזית גישה מתן 

 לכלול עשויה זו ביקורת ,במקום העבודה תנאי של בפועל המצב את לברר כדי בכך צורך יש אם .חשובים מסמכים

 .רוחני קניין על הגנה או בטיחות מטעמי למבקרים סגורים כלל שבדרך עבודה אזורי

ii. השאלות לגבי העובדים את" ידריך" לא הספק. חסויים אימות ראיונות לניהול הספק לעובדי מוגבלת בלתי גישה הצעת 

 וכן; אימות לביקורי או לביקורות בנוגע בעובדים יתנקם או לראיונות יפריע ולא המבקרים של הפוטנציאליות

iii. לחוקי או לקוד ציות להפגנת אחרת מסיבה הנחוץ או תקן קוד המנהיגות תקני לפי לשמור שיש זמין תיעוד הצגת 

 .הרלוונטיים המדינה

c. מסמכים שמירת 

i. לשמור נדרש ובעיקר, הרלוונטיים ולחוקים לקוד ציות להפגנת הדרושים המסמכים כל את לשמור נדרש הספק 

 כך אותם ולסדר הספק במתקני אלה מסמכים לשמור יש. תקן קוד המנהיגות לתקני הקשורים המסמכים את

 .בקלות אליהם ולגשת במהירות אותם לזהות יוכלו Nike של המיועדים הנציגים או Nike-ש

ii. השתיים מבין הארוכה התקופה ,המדינה חוקי לפי כנדרש או חודשים 12 לפחות למשך מסמכים לשמור יש. 

d. ולציות תקן קוד המנהיגות ותקני הקוד ליישום בנוגע) וכנות פתיחות( מלאה בשקיפות להתנהל צריך הספק .שקיפות 

 .שלהם שווא מצג להציג או מסמכים או מידע לזייף אין. שינויים ללא/המקורי במצבם מסמכים לשמור יש. להם

 שעות או משכורות לגבי מטעה או מזויף מידע המכילים "כפולים ספרים" למבקרים ולהציג לשמור לספק אסור ,לדוגמה

 .עבודה

e. אותה ולתקן הביקורת במהלך המזוהה ציות-אי של בעיה בכל במהירות לטפל המאמצים מרב את יעשה הספק .תיקון .

 .הפסקתן או ההזמנות הפחתת כולל, המיקור הסכם במסגרת עונשים עליו שיוטלו ייתכן, זאת יעשה לא אם

 מורשים בלתי משנה בקבלני שימוש על איסור .5
 הספק בבעלות למתקנים או חיצוניים לגורמים Nike שותפי של או Nike של מוצרים של הייצור את להעביר רשאי אינו הספק

 .Nike של משותף או Nike-מ ומראש בכתב אישור ללא לכן קודם אושרו שלא

 והדרכה תקשורת .6
 

a. שלו העובדים דוברים שאותן לשפות בתרגום ,המרכזיות העבודה סביבות בכל הקוד את יתלה הספק. 

b. של הכללים לגבי הסברים שתכלול ,העסקתם בעת חדשים לעובדים הכשרה יספק הספק .העובדים של והדרכה הכשרה 

 בריאות ,התאגדות לחופש הזכות כולל ,עבודה ויחסי אנוש משאבי של מדיניות כללי וכן אחרות וזכויות ההטבות ,הספק

 .ונהלים מדיניות כללי של השינוי לאחר ובעיקר ,קבוע בסיס על ההדרכה את לעדכן יש .ובטיחות
  

  בתור שיטת עבודה מומלצת, הספק מתבקש ליישם תהליך סקירה קבוע של כללי מדיניות, נהלים
 והיישום שלהם, ולתקן אותם בעת הצורך.
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c. את דוברים אינם הם אם דוברים שהם בשפות לעובדים יועברו העבודה מקום של והנהלים המדיניות ,הכללים 
 .המקומית השפה

d. תקן קוד המנהיגות ותקני הקוד, הרלוונטיים המדינה חוקי בנושא למפקחים הדרכה על יקפיד הספק .למפקחים הדרכה. 

e. המשתתפים ושמות התאריכים ,הנושאים כולל ,שכאלה הדרכות לתעד חייב הספק .ההדרכה תיעוד. 
 
 

 דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן, מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת יותר מחמירה
 



 NIKE של המנהיגות קוד תקן מרצון עבודה
  

  2017 ספטמבר 6 עמוד –עבודה מרצון  – תקן קוד המנהיגות

 

 תקן
 

 

 של לתשלום אחראי הספק .בכפייה אחרת עבודה או כבולים עובדים ,שוליות ,אסירים עבודת לרבות ,בכפייה בעבודה משתמש אינו הספק

 .גיוס דמי לרבות ,העובדים כל של העסקה כשירות דמי

 הגדרות
 

 

 אותם מרצונו החופשי המבצע אותם לא הציע לבצע עבודה או שירות המבוצעים תחת איום בעונש או שהאדםהיא כל  בכפייה עבודה. 

 .דוגמאות לכך כוללות שעבוד ועבודה כבולה

 רצונו של  או התנהגות דומה שסביר להניח שתגבר על ,הונאה או כפייה ,באמצעות כוח השגת עבודה או שירותיםהוא  אדם בבני סחר

 .האדם לצורך עבודה כפויה או שירותי מין

 או  ,ייגרם לו נזק חמור או שייכבל ,לספק עבודה או שירותים שאם לא ימשיךהוא פעולות המיועדות לגרום לאדם להאמין  שעבוד

 .במערכת המשפטית שימוש לרעה או איום בשימוש לרעה

 וערך  ,עבודה ישירה מוחזר באמצעות ,או של משפחתו ,סוג של מחויבות שבה הלוואה או חוב של העובדהיא  כבולה עבודה

 .או שהאורך והאופי של העבודה אינם מוגבלים או מוגדרים כראוי ,לחיסול החוב העבודה הסביר אינו תורם

 חברת השמה ועלויות של אשרות/תשלומים לסוכנות כוח אדם כולל ,עמלות ועלויות המשויכות להעסקההם  העסקה כשירות דמי, 
 .היתרי עבודה ורישום עבודה ,בדיקות רפואיות

 מאלה שונים שלהם המוצא מדינת או ושהלאום, הספק אצל שלישי צד דרך או ישיר באופן המועסקים ייצור קו עובדי הם זרים עובדים 

 .הספק של העבודה אתרי/המתקנים נמצאים שבה המדינה של

 פרטיות העסקה סוכנויות הם אדם כוח סוכני (PEA) ,בגיוס המעורב חיצוני גורם וכל עבודה מתווכי, השמה חברות, אדם כוח חברות ,

 .העובדים של בניהול או/ו בהובלה, בהעסקה, בבחירה

 דרישות
 

 

 של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות קוד

 אסירים בעבודת שימוש על איסור .2
 

 שירותים או סחורות ,חומרים של רכש כולל זה איסור .משנה כקבלני כלא לבתי עבודה יעביר או אסירים בעבודת ישתמש לא הספק

 .מוצרים לייצור המשמשים

 בכפייה עבודה על איסור .3
 

a. עבודה משיגים אשר או העבודה למקום עובדים כובלים או משעבדים אשר העסקה או גיוס בנוהלי ישתתף או ישתמש לא הספק 

 .כפייה או הונאה ,כוח באמצעות שירותים או

b. מסמכים שמירת 

i. או זהות תעודות, שהייה או נסיעה היתרי, דרכונים כגון( שלהם המקוריים הזיהוי מסמכי את למסור יידרשו לא העובדים 

 למסור יידרשו לא והם, להעסקה כתנאי אחר לגורם או האדם כוח לסוכן, שלהם למעסיק) לימוד ממוסדות הסמכה תעודות

 .שלהם למסמכים לגשת כדי" פיקדונות"
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ii. לספק חייב הספק. זיהוי מסמכי של הולמת שמירה לאפשר יוכל הספק, העובד של לבקשתו מסמכים של הולמת שמירה 

 לשמירה זיהוי מסמכי הפקדת. עת בכל הגבלה שום ללא העובד של לבקשתו אותם ולהחזיר אלה למסמכים מיידית גישה

 חיצוניים גורמים או אדם כוח סוכני. והספק העובד חתימת את לצרף ויש מתועדות להיות חייבות אלה מסמכים והחזרת

 .העובדים של אישיים במסמכים להחזיק רשאים אינם אחרים

c. להעסקה כתנאי הכרחיות חיסכון בתוכניות להשתתף או ערבויות לשלם ,פיקדונות להעביר יידרשו לא העובדים. 

d. באמצעות( משכרם לנכות או מהעובדים לגבות רשאים אינם האדם כוח סוכני או הספק ההעסקה על ישלמו לא העובדים 

 בדיקות, נחוצות אשרות כולל, העסקה לכשירות הקשורות עמלות או עלויות) וכדומה לתשלום הבטחה, פיקדון, היטל, עיקול

 שכר בנושא המנהיגות קוד בתקן עיין. השמה חברות/אדם כוח לחברות תשלומים או עבודה היתרי, תעסוקה רישום, רפואיות

 .והטבות

 תנועה חופש .4
 

a. למי גישה כולל ,העבודה שעות במהלך שלהם המיועדים העבודה באזורי בחופשיות לנוע לעובדים לאפשר חייב הספק 

 .העבודה שעות אחרי או אוכל הפסקות במהלך המתקן את לעזוב לעובדים לאפשר יש .שירותים ולמתקני שתייה

b. שעות .עוצר מדיניות כולל ,הבטיחות אמצעי על הרלוונטיים לעובדים להסביר חייבים לעובדים מעונות המציעים ספקים 

 .העבודה לשעות מחוץ אישיות בפעילויות ולהשתתף לנוח כדי זמן מספיק לעובדים ולתת סבירות להיות חייבות העוצר
 .זרים עובדים ועל מקומיים עובדים על זהה באופן אותו להחיל יש ,עוצר קיים כאשר

 "זרים עובדים" עבור מיוחדים תנאים .5
 

 :הבאות ההנחיות לפי לפעול עליו ,זרים עובדים מעסיק ספק כאשר ,שלעיל הדרישות לכל בנוסף

a. לגבי הדרישות את תכלול המדיניות ,הפחות לכל .זרים לעובדים היחס לגבי בכתב מדיניות לנסח .זרים עובדים מדיניות 

 חוקי לפי נוספות ודרישות המוצא לארץ חזרה עלויות ,נסיעה הוצאות תשלום ,העסקה כשירות דמי של תשלום ,הוגן יחס

 שלהם לזכויות מודעים שיהיו כדי שלו הזרים לעובדים הזרים העובדים מדיניות את ביעילות להסביר חייב הספק .המדינה

 בנוגע הזרים העובדים מדיניות של ולאכיפה ליישום האחראים שלו הצוות אנשי את ידריך הספק ,כן כמו .המדיניות במסגרת

 .שלהם האחריות ולתחומי לתפקידים

b. שכר כולל, המקומיים העובדים כמו והתניות תנאים אותם להם וספק הוגנת בצורה אלה לעובדים להתייחס .הוגן יחס ,

 בנוגע, לדוגמה( שונות הטבות דורשים המדינה חוקי שבהם למקרים פרט מספק שהמעסיק דיור ושירותי חופש וימי חופשות

 ).לאומי ביטוח דמי לתשלום
 

 
c. העובד דובר שאותה בשפה מתנהלות ולבטיחות לעבודה הקשורות ההדרכות שכל לוודא.  

 

 
  

  מומלץ לספק להעסיק מתאם שדובר את השפה של העובד הזר ואת השפה של המעסיק, או לאפשר גישה
 אליו באתר העבודה.



 NIKE של המנהיגות קוד תקן מרצון עבודה
  

  2017 ספטמבר 8 עמוד –עבודה מרצון  – תקן קוד המנהיגות

 

d. העסקה כשירות דמי תשלום 

i. במדינה( להעסקה הקשורים חוק לפי המותרים ההעסקה כשירות דמי כל את לשלם נדרש הספק, להלן למצוין פרט 

 ניהול של השוטפת מהעלות כחלק, אדם כוח וחברות השמה חברות של עמלות כולל), המקבלת במדינה או השולחת

 קוד בתקן עיין. וכדומה לתשלום הבטחות, פיקדונות, היטלים, עיקולים באמצעות מהשכר אלה עלויות לנכות אין. עסקים

 .והטבות שכר בנושא המנהיגות

ii. לשלם נדרש הזר העובד אם או ,מראש אחרים העסקה כשירות דמי או לסוכנויות עמלות ישירות לשלם אפשרות אין כאשר 

 אלה עלויות להחזיר יש .קצר זמן תוך אלה תשלומים בגין לעובד מלא החזר יספק הספק ,חוק לפי אלה מתשלומים אחד

 שלא לכך לאימות וניתנת תקפה סיבה יש לספק כן אם אלא המארחת למדינה העובד של ההגעה ממועד אחד חודש תוך

 .ההוצאה את להחזיר יוכל

e. זרים עובדים מעסיק הספק כאשר ,לעיל שצוינו הגיוס עלויות/ההעסקה כשירות לדמי בנוסף .נסיעה הוצאות תשלום 

 .המוצא ממדינת יציאה של ועמלות מסים כולל ,המדינה לתוך תחבורה/טיסה עלויות לשלם אחראי הספק ,אחרת ממדינה
 .תקפים עבודה מסמכי עם במדינה נמצאים שכבר זרים עובדים עבור המדינה לתוך נסיעה הוצאות לשלם צורך אין

f. או השולחת במדינה הזרים העובדים את לכסות כדי הדרושות הביטוח עלויות לכל אחראי יהיה הספק .ביטוח עלויות 

 .רפואי ביטוח כולל ,המקבלת

g. המדינה חוקי לפי רשומות/מאושרות אדם כוח בסוכנויות להשתמש חייב הספק .אדם כוח סוכני 

 ).הרלוונטיים במקרים(

 

h. המוצא לארץ חזרה 

i. יחסי סיום עם ,שלהם המוצא לארץ זרים עובדים החזרת לגבי המוצא ובמדינת המארחת במדינה החוק לדרישות בנוסף 

 זר עובד לכל חזור בכיוון יבשתית תחבורה או טיסה כרטיסי יספק הספק ,ההעסקה סיום עם לכן קודם או ,העבודה

 של ההעסקה בחוזה המופיעים לתנאים קשר ללא זו לדרישה יציית הספק .אחרת ממדינה הספק ידי-על גויס או שהועסק

 .העובד

ii. העובד כאשר חלה אינה המוצא לארץ החזרה הוצאות את לשלם הדרישה: 
 

 ;חוקית בלתי התנהגות עקב מפוטר )1(
 

 או ;המדינה בתוך אחרת חוקית תעסוקה משיג )2(
  

 אדם כוח סוכני ניהול 

במידת האפשר, מומלץ לספק להעסיק עובדים זרים באופן ישיר, ולצמצם את השימוש בסוכני כוח אדם  •
 ובגורמים חיצוניים אחרים בתהליך הגיוס והניהול של העובדים.

מומלץ לספק לבצע בדיקות נאותות מקיפות של כל סוכן כוח אדם, כולל סוכני משנה, המועסק לצורך גיוס  •
והעסקה של עובדים זרים. בדיקות נאותות אלה צריכות לכלול סקירה של נוהלי האתיקה של סוכן כוח האדם 

גשו נגדו, וכן ביקורות סדירות שיוודאו שהוא עומד בדרישות המינימום הכלולות בתקני קוד ושל תלונות שהו 

 מנהיגות אלה.
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 .ההעסקה בחוזה המופיעה התקופה סיום לפני החופשי מרצונו מתפטר )3(

 שבחוזה התקופה סיום לפני מתפטר העובד אם המוצא לארץ החזרה הוצאות את לשלם חייב עדיין הספק ,זאת עם )4(
 :כי ההעסקה

 או ,ההעסקה בחוזה מהותי תנאי הפר הספק 
 קוד תקני את ראה( התלונה הגשת לאחר במהירות טופלה שלא התעללות או הטרדה של מבעיה סובל העובד 

 ).והתעללות הטרדה על ואיסור מפלה יחס על איסור המנהיגות בנושא
 

 

 
i. זרים עובדים של ההעסקה חוזי 

 :זרים עובדים העסקת בעת), "מוסדרת תעסוקה" המנהיגות קוד תקן את ראה( העסקה חוזי לגבי הכלליות לדרישות בנוסף

i. המוצא מדינת את עוזב שהוא לפני העובד של בכתב ההעסקה בחוזה המפורטים התנאים את מלא באופן להסביר יש, 
 את לכלול עליו .להבין יכול שהעובד במונחים ומנוסח מלא ,מדויק להיות צריך ההסבר .בהם לעיין כדי הולם זמן לו ולתת

 .לפיטורים הסיבות ואת ההעסקה תנאי

ii. שאותה בשפה כתוב להיות ועליו ,המקבלת במדינה חוק לפי אכיפה שתאפשר בצורה מנוסח להיות צריך ההעסקה חוזה 

 .העובד דובר

iii. בשדה העובד לחתימת העסקה חוזי להציג אין .המוצא ממדינת יציאתו לפני ההעסקה חוזה של עותק יקבל העובד 

 .התעופה

j. המקבלת במדינה חוק לפי לעבוד מורשים שאינם זרים בעובדים להשתמש רשאי אינו הספק .חוקיים בלתי עובדים. 

 לארץ חזרה להוצאות זכאים לקויים גיוס נוהלי עקב שהועסקו או הספק ידי-על ביודעין שהועסקו חוקיים בלתי זרים עובדים

 .לעיל 'ח4 פסקה לפי המוצא

k. המקבלת במדינה נמצא שכבר שהועסק זר עובד שכל לוודא חייב הספק .המקבלת המדינה בתוך זרים עובדים העסקת 

 לאישור הקשורים אחרים מסמכים או העבודה אשרת לשינוי הקשורות להוצאות אחראי הספק .חוק לפי לעבוד מורשה

 .שלעיל 'ח4 פסקה לפי המוצא לארץ לחזרה באחריות נושא גם הספק .עבודה
  

 לנסיבות בתגובה ההעסקה שבחוזה התקופה סיום לפני חזור בכיוון טיסה כרטיס לספק לספק מומלץ 

 .במשפחה אחר חירום מקרה או קשה מחלה כגון מיוחדות
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 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ

 :לעיון חומרים
 

 (1930) בכפייה עבודה בנושא, 29 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

 (1957) בכפייה העבודה מיגור, 105 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

 (1997) פרטיות העסקה סוכנויות, 181 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

 (2000)) אדם בבני סחר פרוטוקול( וילדים נשים בעיקר, אדם בבני סוחרים של ולהענשה לצמצום, למניעה הפרוטוקול •
 

 USC §7101 (2000) 22 , אדם בבני סחר קורבנות על ההגנה חוק •
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 תקן

 
 

 בתנאים יועסקו לא 18 לגיל מתחת עובדים. מביניהם הגבוה, חובה חינוך השלמת גיל מעל או, 16 יהיה הספק עובדי של המינימלי הגיל

 .מסוכנים

 הגדרות
 

 

 הגדרה ראה" (דופן יוצאות נסיבות" עקב הצדקה קיימת כן אם אלא, המדינה חוקי במסגרת הגדרה בהיעדר .הלילה בשעות עבודה •

 או מלא באופן, המבוצעת עבודה כל היא הלילה בשעות עבודה"), בחוק מהקבוע חורגות שאינן עבודה שעות" המנהיגות קוד בתקן

 .בבוקר 05:00 עד בערב 22:00 השעות בין, חלקי

 .זה תקן לפי הנדרש המינימום מגיל או המדינה בחוקי שנקבע המינימלי החוקי העבודה מגיל נמוך שגילו עובד הוא קטין עובד •

 דרישות
 

 

 של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור .1

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות קוד

 המינימום גיל דרישת .2
 

a. Nike במדינות או מסוימים תעשייה בענפי יותר גבוה מינימום גיל של תקנים לקבוע עשויים שלה השותפים או/ו 

 .הרלוונטיים לספקים שיועברו, מסוימות

b. מערכות .המינימום גיל בדרישת עומדים שהמועמדים לוודא כדי אנוש משאבי של הולמים ונהלים מערכות וינהל יקים הספק 

 בעת "גיל הוכחת" מסמכי ודרישת עובדים בגיוס העוסקים עובדים הכשרת ,בכתב העסקה מדיניות כוללים אלה ונהלים

 .ההעסקה

 גיל הוכחת .3
 

 נהיגה רישיון ,אישית זהות תעודת ,משפחתי אלבום ,לידה תעודת לכלול העשויה ,ההעסקה בעת "גיל הוכחת" לדרוש חייב הספק

 .ההעסקה תקופת אורך לכל אלה מסמכים של עותקים לשמור יש .להצבעה רישום וכרטיס

a. הוכחת מסמכי שבהם מקרים באותם .ומלאים מדויקים הם גיל הוכחת מסמכי שאותם לוודא כדי סבירים אמצעים ינקוט הספק 

 עם" עותק כוללות לכך דוגמאות .העובד של גילו לאימות אחרות דרכים למצוא חייב הספק ,זמינים אינם או מהימנים אינם הגיל

 .מקומי ממשל מנציג הצהרה או ספר בית תעודת של "רשמית חתימה

b. לאמת כדי מוסמך רופא של בשירותיו להיעזר יצטרך שהספק ייתכן ,"גיל הוכחת" מסמכי בקלות לשנות או לזייף שניתן משום 

 .לעיל המצוין "גיל הוכחת" של לפחות אחד אחר למסמך הבדיקה תוצאות את לצרף יש .פיזית בדיקה באמצעות העובד גיל את
 

 קטינים עובדים העסקת של מצבים תיקון .4
 

a. של מצבים לתיקון שלו והנהלים המדיניות כללי את אחרים עניין ולבעלי לעובדים ביעילות ויסביר ישמור ,יתעד ,ינסח הספק 

 .זה תקן או המדינה חוקי לפי אסורות בנסיבות עובדים שהם שהתגלה ,קטינים עובדים העסקת

b. של הכוללת לטובתם בהתאם ,קטינים עובדים מעסיק שהספק מתגלה כאשר ,שכאלה אחרים ולנהלים מדיניות לכללי בנוסף 

 :הבאות הפעולות את לבצע יידרש הספק ,הייצור מדינת של החוק דרישות ובמסגרת העובדים
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i. העבודה ממקום הקטין העובד את להוציא. 
 

ii. מקצועית הכשרה לתוכנית או הספר לבית להגיע זה קטין לעובד לאפשר כדי ,אחרת או כלכלית ,הולמת תמיכה לספק 

 .מביניהם הגבוה ,חוק לפי המינימלי העבודה גיל או 16 גיל עד בהם ולהישאר

iii. וכי מקצועית הכשרה בתוכנית או ספר בבית לשיעורים שנרשם כך על המעידים מסמכים לספק מסוגל הקטין העובד אם 

 תוכנית/הספר בית את שיסיים עד שלו הבסיס משכורת את הקטין לעובד לשלם להמשיך חייב הספק ,בהם נוכח הוא

 .מביניהם הגבוה ,חוק לפי המינימלי העבודה לגיל או 16 לגיל שיגיע עד או ההכשרה

iv. ולעבוד לחזור לו לאפשר יש ,מביניהם הגבוה ,חוק לפי המינימלי העבודה לגיל או 16 לגיל מגיע הקטין העובד כאשר 

 .הספק אצל

v. את מאבד הוא ,מקצועית הכשרה בתוכנית להשתתף או הספר לבית ללכת שלא מרצונו בוחר הקטין העובד אם 

 .זו החלטה לתעד יש .מהספק קבועה משכורת לקבל הזכות

c. ו הספק-Nike למצב בהתאם שכאלה מצבים לתיקון שונה או נוספת תוכנית על להסכים עשויים שלה המיועד הנציג או 

 .העובד של ולטובתו

 מסוכנים תנאים מפני צעירים עובדים על הגנה .5
 

a. את לסכן העלולים לו מחוצה או העבודה במקום מצבים שהם ,מסוכנים לתנאים 18 לגיל מתחת עובדים יחשוף לא הספק 

 .העובד של המוסריים העקרונות או הבטיחות ,הבריאות

b. כימיקלים ליד או עם עבודה כוללות לכך דוגמאות .מסוכנות להיות העלולות עבודה מטלות לזיהוי תהליך ליישם חייב הספק 

 .המדינה בחוקי המצוינים אחרים מצבים או הלילה בשעות עבודה ,מסוכנות מכונות עם עבודה ,מסוכנים

 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ

 :לעיון חומרים
 

 (1973) המינימום גיל, 138 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

 (1999) ילדים עבודת של ביותר הגרועות הצורות מניעת, 182 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
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 תקן

 
 

 בסיס על ,משמעתי דין הפעלת או קידום ,פיצויים ,העסקה לרבות ,בעבודה לאפליה נתונים יהיו לא הספק ידי-על המועסקים והגברים הנשים

 אתני מוצא ,חברתי מעמד ,מקצועי לאיגוד השתייכות ,פוליטית עמדה ,לאום ,משפחתי מצב ,היריון ,מינית נטייה ,מוגבלות ,גיל ,דת ,גזע ,מגדר

 .זהה ערך בעלת עבודה עבור זהה שכר יקבלו וגברים נשים .המדינה חוקי ידי-על המוגן אחר מעמד או

 הגדרות
 

 

 מהם למנוע במטרה פוטנציאליים עובדים או עובדים רשימות של העברה או/ו שימוש ,שמירה ,יצירה היא) שחורה רשימה( החרמה •

 .לעבודה קשורים שאינם קריטריונים או חוק לפי מוגן מעמד על בהתבסס אחר עונש עליהם להטיל או תעסוקה

 דרישות
 

 

 של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות קוד

 אפליה למניעת מדיניות .2
 

a. אפליה למניעת בכתב מדיניות להיות חייבת לספק. 

b. לכלול ,הפחות לכל ,צריכה אפליה למניעת המדיניות: 

i. הייצור מדינת של החלים ולחוקים שלעיל לתקן בהתאם בתעסוקה אפליה על שאוסרת הצהרה; 

ii. ההתאגדות חופש" המנהיגות קוד בתקן תלונות בנושא בסעיפים עיין[ אפליה לגבי פנימיות תלונות/טענות להשמעת שיטות 
 וכן"]; קיבוצי ומתן משא וניהול

iii. אפליה של התנהגות או יחס על לב בתום דיווח בגין מהתנכלות יסבול או ייענש לא עובד שום שלפיה הצהרה. 

c. יהיו שהעובדים כדי אפליה למניעת שלו המדיניות את יעיל באופן להם ולהסביר העובדים עם לתקשר חייב הספק .תקשורת 

 :כוללת יעילה תקשורת .אפליה ללא לעבוד לזכותם מודעים

 ;חדשים לעובדים הדרכה •

 ;למנהלים/למפקחים הדרכה •

 אותה לקרוא יוכלו העובדים שבהם אחרים במיקומים או העובדים של מודעות לוחות גבי על זו מדיניות תליית •
 .בקלות

d. בנוגע אפליה למניעת המדיניות של ולאכיפה ליישום האחראים שלו הצוות אנשי את ידריך הספק .צוות הדרכת 

 .שלהם האחריות ולתחומי לתפקידים
 

 אפליה למניעת תעסוקה נוהלי .3
 

a. היכולות ,הכישורים ,ההסמכות :לדוגמה .לתעסוקה הקשורים קריטריונים בסיס על יתקבלו לתעסוקה בנוגע החלטות, 
 .העובדים של בעבודה הכוללים והביצועים הפרודוקטיביות

b. "קריטריונים או חוק לפי אחר מוגן מעמד כל או מקצועי באיגוד חברות, פוליטית השתייכות על בהתבסס) שחורה רשימה" (החרמה 

 .ספציפי באופן אסורה לתעסוקה קשורים שאינם
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c. חוקים כוללות לכך דוגמאות .עובדים של מיועדות קטגוריות של לתעסוקה בנוגע הייצור מדינת של לחוקים לציית חייב הספק 

 .מוגנים ומיעוטים צבא יוצאי ,פיזיות מוגבלויות בעלי כלפי מיוחד יחס או מתקנת העדפה הדורשים

 

 
 

d. העבודה איכות של שווה הערכה ,שווה ערך בעלת עבודה על שווה שכר יקבלו וגברים נשים .שווה עבודה עבור שווה שכר 

 .פנויות משרות לאיוש שוות והזדמנויות שלהם

e. לעבודה ממועמדים או מהעובדים אחרות טובות או תשלומים ,מתנות יקבלו לא ההנהלה חברי .ושוחד מועדף יחס 

.מיוחד ליחס או למשרות בתמורה

 

 נשים זכויות .4
 

a. לכל לציית חייב הספק .ולהנקה ללידה ,להיריון הנוגע בכל העובדות למען והולמים סבירים מאמצים יעשה הספק .בטוחה עבודה 

 סבירים אמצעים ולנקוט ,המדינה חוקי לפי בהיריון עובדות לגבי אחרת עבודה תקנת לכל או העבודה שעות להגבלת בנוגע תקנה

 .מוסמך רופא ידי-על שמומלץ כפי מוגבלות עבודה שעות כולל ,מסוכנת עבודה מפני בהיריון נשים על להגן כדי אחרים

b. לפי נדרש הדבר כן אם אלא ,מהעובדות ביצוען את ידרוש לא והספק ,להעסקה תנאי יהוו לא היריון בדיקות .היריון בדיקות 

 .שכזו בקשה כל לתעד ויש ,העובדת לבקשת רק אך ,מרצון היריון בדיקות לספק ניתן .חוק

c. מניעה באמצעי להשתמש לחץ עליהם יפעיל ולא והעובדות העובדים את ייאלץ לא הספק .מניעה אמצעי. 

d. של והטבות שכר בנושא המנהיגות קוד לתקן או במדינה החוק לדרישות בהתאם לידה לחופשת זכאיות העובדות .לידה חופשת 

Nike ,השתיים מבין ארוכה התקופה. 

 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ

 :לעיון חומרים
 

 (1951) שווה ערך בעלת עבודה תמורת ולעובדות לעובדים שווה שכר, 100 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •

 (1958)) ועיסוק תעסוקה( אפליה, 111 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •

 של בצרכים סבירה במידה להתחשב לספק זאת, מומלץ דורשים אינם המדינה כשחוקי אפילו 
 .במפעל אחרים ולמתקנים שירותים לחדרי גישה כוללמוגבלויות,  בעלי עובדים

 דתיים מנהגים לקיים לעובדים לאפשר כדי סבירים מאמצים לעשות לספק מומלץ. 
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 תקן

 
 

 ומתן משא ולנהל להתאגד הזכות שבהם במקרים .זו זכות ויכבד ,קיבוצי ומתן משא ולנהל להתאגד העובדים של בזכות יכיר הספק

 .ומתן משא ולניהול וחופשית עצמאית להתאגדות חלופיים אמצעים של הפיתוח את יאפשר הספק ,חוק לפי מוגבלת קיבוצי

 הגדרות
 

 

 .להסכם להגיע נכונות מתוך ודיונים סדירות פגישות ניהול פירושו לב בתום ומתן משא •
 

 במטרה פוטנציאליים עובדים או עובדים רשימות של העברה או/ו שימוש ,שמירה ,יצירה היא) שחורה רשימה( החרמה •

 קשורים שאינם קריטריונים או חוק לפי מוגן מעמד על בהתבסס אחר עונש עליהם להטיל או תעסוקה מהם למנוע

 .לעבודה

 בהתאם אחרים עובדים ארגוני על גם חלות זה מנהיגות קוד תקן לאורך מקצועי איגוד או איגוד למונח ההתייחסויות •

 .לרלוונטיות

 דרישות
 

 

 של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות קוד

 חופשי באופן להתאגד הזכות .2
 

a. אליהם ולהצטרף אחרים עובדים וארגוני מקצועיים איגודים להקים העובדים בזכויות מכירים המדינה חוקי שבהן במדינות 

 .זה מנהיגות קוד תקן של ולדרישות המדינה לחוקי יציית הספק ,קיבוצי ומתן משא לנהל וכן ,התערבות ללא בחירתם לפי
 .ההעסקה לסיום עד כולל ,ההעסקה במהלך נשמרות אלה זכויות

b. בחירתם לפי אחרים עובדים לארגוני או מקצועיים לאיגודים להצטרף לא או להצטרף זכות יש לעובדים. 

c. אישי קשר ליצירת חלופיים אמצעים יאפשר הספק, ההתאגדות חופש את משמעותית במידה מגבילים המדינה חוקי כאשר 

 ליישם יש, הפחות לכל. והתעסוקה העבודה תנאי בנושא שלהם הזכויות על ולהגנה תלונות ולהבעת העובדים עם וקיבוצי

 ).להלן 6 פסקה ראה( תלונות להגשת יעיל תהליך

 
 

d. הסכמה ללא העובדים משכר אחרות שומות או קנסות ,עמלות ,באיגוד חברות דמי ינכה לא הספק .באיגוד חברות דמי 

 .חוק לפי דרוש כשהדבר או ,מרצון שנוצר תקף קיבוצי בהסכם אחרת צוין כן אם אלא ,בנפרד עובד מכל וכתובה מפורשת

e. הספק בין הדדיים הסכמים במסגרת או ,המדינה חוקי ידי-על שנקבעו בתנאים האיגוד לחברי לגישה זקוקים האיגוד נציגי 
 .לאיגוד

  

 שייבחרו עובדים ועדות בהקמת לתמוך מתבקש בנוסף, עד למידה המותרת בחוק, הספק 
 .העובדים ידי-על חופשית בצורה
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 התערבות-אי .3

 
a. מעשים כולל ,הספק מצד התערבות ללא פעילויות ולנהל שלהם לאיגודים ונציגים מנהיגים לבחור הזכות את יש לעובדים 

 .המעסיקים מצד מקצועי איגוד על השתלטות או מימון ,שליטה מקדמים או יוצרים אשר

b. או העובדים של יכולתם על להשפיע ינסה לא הספק ,העובדים את מייצג יחיד איגוד שבהם במקרים ,המדינה לחוקי בהתאם 

 על אחד איגוד העדפת ידי-על התאגדות לחופש בזכות יתערב לא הספק .עובדים לייצוג אחרים ארגונים להקים להם להפריע

 .האחר פני

 והתנכלות הטרדה על איסור .4
 

a. למנוע כדי או העובדים את להפחיד כדי צבא או משטרה כוחות של בנוכחות או באלימות להשתמש או לאיים לספק אסור, 
 ,פעילויות ארגון ,איגוד ישיבות כולל ,ושלווה חוקית בצורה התאגדות לחופש הזכות את הממשות פעילויות לפזר או לשבש

 .החוק במסגרת ושביתות התכנסויות

b. בארגון או באיגוד חברות עקב התנכלות או הפחדה ,הטרדה ,אפליה ,פיטורים כגון לדברים חשוף יהיה לא מועמד או עובד שום 

 מימוש כולל ,ההתאגדות לחופש הקשורות אחרות פעילויות או עובדים איגוד במסגרת חוקיות בפעילויות השתתפות או עובדים

 .איגוד להקים הזכות

c. למשל ,חופשית להתאגדות הזכות את להפר כדי שחורות ברשימות השימוש על איסור חל ,בעיקר). שחורה רשימה( החרמה, 

 .האיגוד של חוקיות בפעילויות השתתפות או באיגוד חברות על בהתבסס שחורות רשימות ניהול

d. המעורבים עובדים לנציגי או לעובדים מיוחדת הגנה מספקים אשר המדינה חוקי במסגרת הרלוונטיים התנאים לכל יציית הספק 

 האיגוד של המייסדים החברים כגון( מסוים במעמד עובדים לנציגי או) איגוד הקמת כגון( לאיגוד הקשורות מסוימות בפעילויות

 ).באיגוד נוכחיים תפקידים בעלי או

e. בהן שהשתתפו או חוקיות שביתות מארגנים אשר עובדים על כלשהו עונשים יטיל לא הספק. 
 

f. בכפוף ,איגוד חברי של אפליה עקב הצדקה ללא אחרות והטבות זכויות איבדו או בדרגה הורדו ,פוטרו הם כי שנקבע עובדים 

 דרגת ובאותה שכר באותו תפקיד לאותו החזרתם כולל ,שאיבדו וההטבות הזכויות כל להשבת זכאים יהיו ,במדינה החוק לדרישות

 .בכך מעוניינים הם אם ,ותק

g. התנכלות ללא קיבוציים להסכמים הציות לגבי ההנהלה בפני בעיות להעלות יוכלו באיגוד ונציגיהם העובדים. 

 קיבוצי ומתן משא .5
 

a. חופשית בצורה קיבוצי ומתן משא לנהל מאורגנים עובדים של בזכות יכיר הספק. 

b. לב בתום ומתן משא ינהל הספק. 
  

 
 שלהם, כגון החובות לביצוע בתשלום חופש ימי העובדים מבין האיגוד לנציגי להעניק לקבלן מומלץ 

 במידה לבצע נדרשים שהם החובות לביצוע מתקנים להם חברים, ולספק וייצוג בתלונות טיפול

  המיוצגים, מספר העובדים מספר לפי להשתנות עשויים ההולמים החופש וימי המתקנים .סבירה

 .וכולי הקיבוצי בהסכם העובדים, התנאים נציגי
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c. ההסכם משך לכל שנחתם הקיבוצי ההסכם תנאי את לב בתום יכבד הספק. 

d. קיבוצי ומתן משא לנהל יידרש לא הספק ,ומתן במשא הבלעדיים הנציגים בתור מסוימים איגודים מציינים המדינה כשחוקי 

 .תקף קיבוצי בהסכם הכלולים בנושאים העובדים של אחרים ארגונים או קבוצות עם
 

 
 

 תלונות להגשת יעיל תהליך .6
 התלונות הגשת תהליך .העסקה ותנאי עבודה תנאי לגבי חששות להביע לעובדים שיאפשר תלונות להגשת יעיל תהליך ייצור הספק

 :כולל תלונות להגשת יעיל תהליך ,ככלל אבל .וכולי התרבות ,המקומיים החוקים ,גודלו לפי למפעל ממפעל ישתנה הספציפי

a. לכלול צריכה המדיניות .ליישומה כתובים ונהלים תלונות להגשת כתובה מדיניות: 

i. הצעות/לתלונות תיבות: לדוגמה. להנהלה משוב ולהעברת העובדים ידי-על חששות להבעת ערוצים כמה ;

"; פתוחה דלת" מדיניות; עובדים איגודי/מקצועיים איגודים נציגי; יועצים/אנוש משאבי מחלקת; צוות ראשי/מפקחים

 וכן; וכולי העובדים לנציגי ההנהלה בין פגישות, עובדים ועדות, שלישי צד גורמי; החברה של" חמים קווים"

ii. ללא בכך מעוניין העובד אם, במדינה החוק לדרישות בכפוף), אנונימי באופן או/ו( חשאי באופן חששות להביע היכולת 

 .מהתנכלות חשש

b. חששות להביע שלהם ולזכות לתהליך מודעים שיהיו כדי לעובדים יעיל באופן תלונות להגשת המדיניות הסבר. 

c. וכן ;שלהם האחריות ולתחומי ולתפקידים למדיניות בנוגע לתלונות לתגובה האחראים הצוות אנשי הדרכת 

d. מהירה לתגובה זוכים שהעובדים לוודא כדי אחריהן ולמעקב התלונות לתיעוד אמצעי. 

 
 

 הדרכה .7
 הזכויות לגבי הדרכה לקבל צריכים העובדים כל), יישום בנושא המנהיגות קוד תקן ראה( הספק של העובדים הדרכת מנוהלי כחלק

 .למקום ממקום להשתנות עשויות אלה שזכויות הבנה תוך, זה לתקן הקשורות

  

 חל הוא שעליהם העובדים לכל שלו עותקים לחלק לספק קיבוצי, מומלץ הסכם קיים כאשר. 

 לספק גם מומלץ:  

o הגשת תהליך באמצעות מעלים שהעובדים מערכתיות/רחבות לבעיות תגובה תוכניות ולפתח לזהות 
 ;התלונות

o במקרים לתלונות פתרונות במציאת העובדים השתתפות את ולאפשר העובדים נציגי את לערב 
 ;המתאימים

o וכן );פיטורים או משמעת במקרי בעיקר( ערעור תהליך לספק 

o העבודה במקום מרכזי באזור העובדים נציגי פרטי את לתלות. 
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 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ

 :לעיון חומרים
 

 (1948) להתארגן הזכות על והגנה ההתאגדות חופש, 87 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

 (1949) קיבוצי ומתן ומשא להתארגן הזכות, 98 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

 (1971) עובדים נציגי, 135 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
 

)).4(23 וכן) 2(-ו) 1(20 סעיפים) (1948( האוניברסלית האדם זכויות הצהרת •



 NIKE של המנהיגות קוד תקן התעללות/הטרדה על איסור
 

  2017 ספטמבר 19 עמוד –איסור על הטרדה והתעללות  – תקן קוד המנהיגות

 
 תקן

 
 

 ולא מילולית או פסיכולוגית ,מינית ,פיזית בהתעללות או בהטרדה יעסוק לא הספק .והערכה כבוד של יחס יקבלו הספק עובדי

 .לכך יסכים

 הגדרות
 

 

 .בכך איום או גופנית בענישה שימוש כוללת פיזית התעללות •
 

 או במילים שימוש וכן ,עובדים כלפי משפילות במילים ושימוש איומים ,צעקות כוללת ומילולית פסיכולוגית התעללות •

 .אנשים של העצמית בהערכה לפגוע בניסיון במעשים

 :כוללת מינית התעללות או הטרדה •
 

o וכן ,כלשהו אדם של המינית הפעילות או המראה ,הגוף לגבי הערות כולל ,רצויות בלתי מיניות הערות 

 .מיני אופי בעלי הצעות או חיזורים

o פיזית התערבות או הדרך של חסימה או עיכוב ,תקיפה כוללת רצויה בלתי פיזית התנהגות. 

o לכך רמיזה או בפועל מינית יחסים למערכת בתמורה מועדף יחס או בעבודה מועדפות מטלות הצעת. 

o מיניות הצעות לדחיית בתגובה מפלה ליחס עובדים חשיפת. 

 דרישות
 

 

 קוד של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות

 והתעללות הטרדה למניעת מדיניות .2
 

a. והתעללות הטרדה למניעת בכתב מדיניות להיות חייבת לספק. 

b. לכלול ,הפחות לכל ,צריכה והתעללות הטרדה למניעת המדיניות: 

i. הייצור מדינת של החלים ולחוקים שלעיל לתקן בהתאם והתעללות הטרדה על שאוסרת הצהרה; 

ii. קוד בתקן תלונות בנושא בסעיפים עיין[ והתעללות הטרדה של התנהגות לגבי פנימיות תלונות/טענות להשמעת שיטות 
 ];"קיבוצי ומתן משא וניהול ההתאגדות חופש" המנהיגות

iii. וכן ;החוק רשויות ידי-על לדין העמדה או פיטורים כולל ,משמעת לצעדי תוביל פוגענית התנהגות שלפיה הצהרה 

iv. או הטרדה של התנהגות או יחס על לב בתום דיווח בגין מהתנכלות יסבול או ייענש לא עובד שום שלפיה הצהרה 
 .התעללות

c. כדי והתעללות הטרדה למניעת שלו המדיניות את יעיל באופן להם ולהסביר העובדים עם לתקשר חייב הספק .תקשורת 

 :כוללת יעילה תקשורת .והתעללות הטרדה ללא לעבוד לזכותם מודעים יהיו שהעובדים
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 ;חדשים לעובדים הדרכה •

 ;למנהלים/למפקחים הדרכה •

 .בקלות אותה לקרוא יוכלו העובדים שבהם אחרים במיקומים או העובדים של מודעות לוחות גבי על זו מדיניות תליית •

d. בנוגע והתעללות הטרדה למניעת המדיניות של ולאכיפה ליישום האחראים שלו הצוות אנשי את ידריך הספק .צוות הדרכת 
 .שלהם האחריות ולתחומי לתפקידים

 
 אבטחה אנשי .3

 שגרתיות פעילויות לבצע חייבים ,חיצונית חברה של עובדים שהם ובין הספק של מלאה במשרה עובדים שהם בין ,במקום אבטחה אנשי

 הדרישות את כוללת זו הנחיה .העובדים כבוד על שמירה תוך ,ואבטחה בטיחות של גבוהות רמות שיבטיח באופן חירום ופעולות

 .הבאות

a. החוקים של וידע אחריות ,אישית התנהגות ,מראה של דרישות הכוללת בכתב אבטחה למדיניות זקוק הספק .בכתב מדיניות 

 .שלהם האחריות ותחומי התפקידים לגבי הדרכה לקבל חייבים אבטחה אנשי .המקומיים

b. העובדים כל כלפי כבוד הפגנת ותוך באדיבות שלהם היומיומיות החובות את לבצע חייבים אבטחה אנשי .בכוח שימוש 

 עצמית בהגנה ברור צורך יש שבהם למצבים פרט השגרתית העבודה ביצוע בעת כוח של דרגה בשום להשתמש אין. והמבקרים

 להיות צריך אלה מוגבלות בנסיבות בכוח השימוש). אחרים לעובדים או האבטחה לאנשי ומיידית ברורה סכנה קיימת כלומר(

 .המדינה ולחוקי הנתון למצב מותאם

c. או אנשים כלפי לאלימות פוטנציאל בו שיש או אלימות בו שמעורבת משבר מזהים האבטחה אנשי כאשר .משברים ניהול 

 .שכאלה משבר מצבי לתעד יש .הספק של להנהלה מיד להודיע עליהם ,רכוש

d. להיות האבטחה מאנשי דורש התפקיד כן אם אלא ,מומלצת אינה שהוא סוג מכל נשק כלי נשיאת .נשק בכלי שימוש 

 חברת או הספק ,שכאלה במקרים .נפוצה תופעה היא אלימות שבהן במדינות והרכוש העובדים על הגנה לצורך חמושים

 נשק כלי להביא אין .אלה נשק כלי של הולמים ותחזוקה טיפול לצורך הדרכה שתספק מערכת להקים חייבים האבטחה

 .מצב בשום הספק למתקני אישיים

e. תחילה חייב הספק, חוקיות לא פעילויות או גנבות מפני להגן כדי העובדים אצל בחיפוש צורך יש אם .העובדים אצל חיפוש 

. שכאלה חיפושים לביצוע התקנים לגבי אחרות מתאימות ממשלתיות סוכנויות או המקומית העבודה לשכת עם להתייעץ

 קשר ללא, שווה באופן העובדים כל אצל להתבצע חייב, וכולי תיקים פתיחת", טפיחות" לכלול העשוי, העובדים אצל חיפוש

-על להתבצע חייב") טפיחות" כלומר( פיזי חיפוש וכל, פתוח בחלל להתבצע חייבים העובדים אצל החיפושים כל. למעמדם

 .העובדים כלפי כבוד ומתוך העובדים כמו מגדר מאותו אבטחה אנשי ידי

f. על הגנה לצורך במקום זמינים יהיו האבטחה ששירותי להקפיד חייבים מגורים במעונות אבטחה אנשי .מגורים מעונות 

 אנשי של האחריות לגבי העובדים את ליידע ויש סביר להיות עליו ,עוצר קיים אם .ונשים גברים בין הפרדה ולצורך העובדים

 .העוצר לאכיפת בקשר האבטחה

g. הטרדה למניעת המדיניות ולגבי הספק של בכתב האבטחה מדיניות לגבי הדרכה לעבור חייבים האבטחה אנשי כל .הדרכה 

 .לעבודה הקשורה ההדרכה כל את לתעד יש .והתעללות
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 מסמכים שמירת .4
 

 של מיועדים נציגים או Nike לבקשת אותם ולספק והתעללות הטרדה של להאשמות הקשורים המסמכים כל את לשמור חייב הספק

 .מסמכים מאמתי או מבקרים כגון ,שלישי צד גורמי
 
 

 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ
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 תקן

 
 

 שבוע. העובדים מועסקים שבה במדינה החוק שמתיר הנוספות והשעות הרגילות השעות ממכסת יותר לעבוד מהעובדים ידרוש לא הספק

 העבודה כל. ימים שבעה של זמן פרק בכל לפחות רצופות שעות 24 של מנוחה יקבלו הספק עובדי. שעות 48-מ יחרוג לא הרגיל העבודה

. הנוספות השעות כל על יותר גבוה תעריף וישלם קבוע בסיס על נוספות שעות לעבוד ידרוש לא הספק. בהסכמה תיעשה נוספות בשעות

 .שעות 60 על תעלה לא בשבוע הנוספות והשעות הרגילות השעות כמות, דופן יוצאות לנסיבות פרט

 הגדרות
 

 

  כגון( טבע פגעי כוללות הן". עליון כוח" כלל בדרך המהווים הספק של לשליטתו מחוץ מצבים הןנסיבות יוצאות דופן 

 כשלים או ושיבושים, אזרחית תסיסה או איבה פעולות), אחרים טבע אסונות או אדמה רעידות, שטפונות, שרפות

 .החשמל רשת כמו חיוניים בשירותים
 שאינם עובדים( שעה לפי להם לשלם דורשים המדינה שחוקי, ייצור קו עובדי כגון, עובדים הם שעה לפי עובדים 

 שמתירים כפי, בסיס משכורת המקבלים אחרים עובדים או ההנהלה צוות את כוללים אינם שעה לפי עובדים). פטורים

 .המדינה חוקי
 המדינה חוקי ידי-על כמוגדר הרגילות העבודה לשעות בנוסף המבוצעת עבודה הן נוספות שעות. 

 
 דרישות

 
 

 
 קוד של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות

 הרגילות העבודה שעות .2
 

a. המדינה חוקי ידי-על כמוגדר", העבודה שעות" כל עבור לפחות מינימום שכר שעה לפי לעובדים לשלם יש .העבודה שעות 

 .)"בזמן שכר תשלום" המנהיגות קוד תקן את ראה(

b. העבודה שעות את כראוי מתעדת אשר זמנים לניהול הולמת במערכת להשתמש חייב הספק .זמנים לניהול מערכת 

 ההתחלה שעות לתיעוד זמנים לניהול במערכת להשתמש יש". עיכובים ללא" שעה לפי העובדים של היומיומיות

 של השכר את לחשב יש. מערכת ובאותה שעות גיליון באותו נוספות ושעות רגילות עבודה שעות לתעד יש. וההפסקה

 .זמנים לניהול במערכת שנרשמו העבודה שעות כל על בהתבסס שעה לפי עובדים

i. המשמרת אחרי או לפני דקות 15-מ יותר לא פירושו" עיכובים ללא" המונח. 
ii. עוד כל" עיכובים ללא" לתיעוד להיחשב יכול המשמרת אחרי או לפני דקות 30 תוך שעה לפי העובדים של העבודה שעות תיעוד: 

a. להתכוננות הדרוש הזמן על פיצוי לגבי דרישות כולל ,המדינה בחוקי העבודה שעות להגדרת תואם הוא; 
b. דורש מאוד אוטומטי ייצור תהליך אם ,לדוגמה .העבודה אחרי/העבודה לפני דרושות בפעילויות עסוקים העובדים 

 ;המשמרת ואחרי לפני אבטחה ובדיקת מיוחדים מדים המצריכה "סטרילי חדר" בסביבת לעבוד מהעובדים
c. וכן; השעות רישום נוהלי לגבי מיודעים העובדים 
d. ידי-על בכתב מאושרת מהכללים החריגה Nike. 
e. המשמרת אחרי או לפני דקות 30 עד יציאה/כניסה לרשום היכולת שבה המידה הוא העיקריים מהגורמים אחד 

 .העובדים של לנוחותם מיועדת
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c. אלקטרוניות או מכניות להיות כלל בדרך צריכות זמנים לניהול המערכות, והשקיפות המהימנות, הדיוק על להקפיד כדי .

 .Nike של אישור מחייבות) יד-בכתב שעות כרטיסי, למשל( אלקטרוניות או מכניות שאינן מערכות

d. משמרות לכמה רגילה ממשמרת, כלומר( משתנות העובד של העבודה שעות אם :עבודה בשעות או במשמרות שינוי 

 .לפחות מראש שעות 24 התראה לו לספק יש), משמרות החלפת או

 עבודה שעות על הגבלה/נוספות שעות .3
 

a. והעבודה העבודה שעות של והשנתיות השבועיות ,היומיות למגבלות בנוגע המדינה חוקי של לדרישות לציית חייב הספק 
 .נוספות בשעות

b. הבסיסי מהשכר 125% או המדינה חוקי דרישות לפי מינימלי גבוה בתעריף נוספות שעות על לשלם יש .תעריף גבוה 

 .השניים מבין הגבוה ,העובד של לשעה

c. המספר, המדינה בחוקי שנקבעה מהמגבלה או בשבוע שעות 60-מ יחרוג לא נוספות שעות כולל העבודה שעות סך 

 ).בהמשך ראה" (דופן יוצאות נסיבות" של הצדקה יש כן אם אלא, השניים מבין הנמוך

d. לעובדים שיאפשר היתר לקבלת בקשה להגיש לספק מאפשרים המדינה חוקי אם .נוספות לשעות מקומיים היתרים 

 :עוד כל ,שכזה היתר ולנצל בקשה להגיש רשאי הספק ,רגילות בנסיבות למותר מעבר נוספות שעות לעבוד

i. ומעלה המוניציפלית הרשות ברמת והונפק ,במדינה החוק דרישות לפי הושג ההיתר; 

ii. העבודה במקום נתלה ההיתר של עותק; 
iii. וכן ;וולונטרי בסיס על נעשית המורחבות הנוספות בשעות העבודה 
iv. לשבוע שעות 60-מ חורג לא העבודה שעות סך), בהמשך ראה" (דופן יוצאות נסיבות"ל פרט. 

e. דופן יוצאות נסיבות 

i. 60-מ לחרוג יכול העבודה שעות סך, זאת מתירים המדינה וכשחוקי, דופן יוצאות נסיבות של מוגבלים במצבים 

 :עוד כל, לשבוע שעות

).a( ל מודיע הספק-Nike ומראש בכתב אישור ומשיג מיידי באופן; 

).b( הנוספות והשעות ,המורחבות הנוספות בשעות הצורך את לצמצם כדי סבירים אמצעים נוקט הספק 

 וכן ;הדופן יוצאות הנסיבות עם להתמודד כדי לנדרש מוגבלות המורחבות

).c( וולונטרי בסיס על מבוצעות המורחבות הנוספות השעות. 
 

ii. Nike את ותקבע ,פרטני באופן "דופן יוצאות נסיבות"ל הטענות לפי מורחבות נוספות לשעות בקשות תבחן 

 .בכלל אם ,זה מהכלל יוצא סעיף לפי לאשר שניתן המורחבות הנוספות השעות של הזמן ומשך ההיקף
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 מנוחה ימי .4
 

a. מנוחה וימי הפסקות לגבי ולתקנות במדינה החוק לדרישות לציית חייב הספק. 

b. של שעות 24 לפחות יקבלו העובדים), להלן ראה" (ההחלפה מדיניות" לפי או) לעיל ראה" (דופן יוצאות נסיבות"ל פרט 

 .ימים שבעה של זמן פרק בכל) מנוחה יום( רצופה מנוחה
 

 
c. החלפה מדיניות 

 
i. עוד כל המנוחה יום את להחליף רשאים מפעלים: 

 במדינה החוקים לפי נעשה הדבר; 
 מראש שעות 24 לפחות הודעה מקבלים העובדים; 
 המתאימים העובדים נציגי או המקצועי האיגוד עם התייעצות לאחר נעשה הדבר; 
 החוק לדרישות בהתאם או( בשבוע שעות 60-מ יותר עובדים שאנשים לכך גורמת לא המנוחה יום החלפת 

 ).יותר נמוכות הן אם המקומי
 

ii. התעריף לפי העבודה יום על לשלם יש ,מראש שעות 24-מ פחות נשלחה כך על וההודעה השתנה המנוחה יום אם 

 .וולונטרי בסיס על להתבצע חייבת העבודה וכן נוספות לשעות

iii. עבור נוספות והגנות דרישות המספקת למדינה הספציפית החלפה מדיניות ליישם ניתן 

 .העובדים

 בהסכמה נעשית נוספות בשעות העבודה .5
 

a. נוספות בשעות מרצון לעבודה בנוגע במדינה החוק לדרישות לציית חייב הספק. 

b. שעות לעבוד לדרישה להסכים חייבים העובדים ,חובה בגדר שהיא נוספות בשעות עבודה מתיר במדינה החוק כאשר 

 הודעה לעובדים לתת יש ,נוספות שעות לביצוע דרישה קיימת אם .ההעסקה במועד זה מידע הצגת ידי-על נוספות

 .האפשר במידת לפחות מראש שעות 24
 

c. או "דופן יוצאות נסיבות" של במקרה ,נוספות לשעות מקומי היתר לפי מורחבות נוספות בשעות עבודה 

 .וולונטרי בסיס על להיעשות חייבת ,מראש שעות 24-מ פחות הודעה עם "שעות החלפת"
 

 
 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 

 לתכנן יוכל שהעובד כדי בשבוע קבוע ביום יתרחש המנוחה שיום האפשר, מומלץ במידת 

 .זה מנוחה יום עבור פעילויות

 
 בקשת ידי-על נוספות בשעות בעבודה הצורך על לענות תחילה לנסות לספק מומלץ 

 .נוספות שעות לעבוד מתנדבים
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 תקן
 

 

 ראות לפי נוספות ולהוצאות שלהם הבסיסיים לצרכים שמספיק רגיל עבודה שבוע על שכר לקבל זכאים ועובדת עובד שכל בכך מכיר הספק

 וכן ,מביניהם הגבוה ,הנהוג השכר או ,במדינה החוק לפי הנדרש המינימום שכר לפחות שיהיה ,בזמן שכרם את יקבלו הספק עובדי .עיניהם

 לא משמעתיים עונשים .מסתיימת כשהעסקתם חוק לפי פיטורים פיצויי וכן וחופשות חופש ימי לרבות ,בחוק המעוגנות ההטבות את יקבלו

 ידאג הספק ,עיניהם ראות לפי נוספות הוצאות ועל העובדים של הבסיסיים הצרכים על עונה אינו השכר כאשר .שכר בניכויי ביטוי לידי יבואו

  .הדרגתית בצורה אלה דרישות על שעונה לשכר להגעה אסטרטגיות וליישם להפיץ ,לפתח

 הגדרה
 

 

 לעובד הספק שנותן) כספיות ולא כספיות( וההטבות המשכורות הוא שכר. 

 של דומות וברמות מגזר באותו העבודה עבור הרלוונטיים באזור או במדינה כלל בדרך המשולמת השכר רמת הוא הנהוג השכר 

 .וניסיון אחריות

 דרישות
 

 

 של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור .1

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות קוד

 .עיניו ראות לפי נוספות ולהוצאות שלו הבסיסיים לצרכים שמספיק רגיל עבודה שבוע על שכר לקבל זכאי עובד שכל בכך מכיר הספק .2
 וליישם להפיץ ,לפתח ידאג הספק ,עיניהם ראות לפי נוספות הוצאות ועל העובדים של הבסיסיים הצרכים על עונה אינו השכר כאשר

 .להלן 10 בפסקה עיין .הדרגתית בצורה אלה דרישות על שעונה לשכר להגעה אסטרטגיות

 בסיס שכר ליישום נהלים .3
 

a. קוד תקן ראה .גבוה בתעריף נוספות שעות על תשלום כולל ,בחוק הקבוע המינימום שכר את יקבלו העובדים ,הפחות לכל 

 .עבודה שעות בנושא המנהיגות

b. כמשכורות המתאימות הממשלתיות לרשויות כראוי וידווח יתואר זה שכר .ובזמן קבוע בסיס על יסופקו או ישולמו והטבות שכר 

 אחרת תשלום צורת או "קצבה" בתור מטעה בצורה יתואר לא עבודה שעות על תשלום ,לדוגמה .במדינה החוק לדרישות בהתאם

 .דרושים ניכויים מביצוע או חוק לפי הנדרשים מסים מתשלום להימנע כדי

c. יקבל עובד שכל להבטיח חייב הספק ,פריט לפי תעריפים להסכמי או מכסות ליעדי קשר ללא .ומכסות פריט לפי תעריפים 

 קוד ולתקן במדינה החוק לדרישות בהתאם נוספות שעות על תשלום ויקבל ,העבודה שעות על חוק לפי מינימום שכר לפחות

 .זה מנהיגות

d. לעובדים נוחה בצורה ,בהמחאה או במזומן ,ישירה בהפקדה ישירות ישולם השכר. 

e. שעות או הבסיס שכר בחישוב טעויות כולל ,שלו המשכורות במסגרת הולם תשלום קיבל לא כלשהו שעובד נקבע אם .שכר החזר 

 יקבעו המדינה שחוקי ייתכן .אחת שנה לפחות של לתקופה או השגוי החישוב ממועד זה שכר להחזר אחראי יהיה הספק ,נוספות

 .שכר להחזר מחויבות במסגרת יותר ארוכות תקופות

f. ראה .זהה ערך בעלת עבודה עבור זהה שכר יקבלו וגברים נשים .אפליה מניעת 

 .הספק מצד אפליה על איסור בנושא המנהיגות קוד תקן
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 ניכויים .4
 

a. מדינת של בחוק מופיעים שאינם ניכויים ביצוע על איסור וחל ,משמעת מטעמי יבוצעו לא שכר ניכויי .משמעת מטעמי ניכויים 

 לניהול אחרות שיטות באמצעות התנהגות או ביצועים בבעיות לטפל יש .הנדון מהעובד בכתב מפורשת הרשאה ללא הייצור

 .מתמשכת הדרכה או/ו אזהרות ,ייעוץ כולל ,ביצועים

b. או כולו המפעל של ביצועים על בהתבסס דעתו לשיקול הנתונים בונוס תשלומי לבטל או להגביל מהספק מונעת אינה זו מדיניות 

 .פרטניים ביצועים

c. לאובדן אחראים שהם שייקבע עובדים ,במדינה החוק שמתיר כפי .עבודתם לביצוע הדרושים הכלים על לשלם יידרשו לא העובדים 

 .הוצאות ולשלם לכך באחריות לשאת עשויים הספק של רכוש או כלים של לנזק או

d. הוצאות כגון ,ההעסקה לכשירות הקשורים היטלים או עמלות ,עלויות שום מהשכר ינכה לא הספק .העסקה כשירות דמי 

 .עבודה היתרי או תעסוקה רישום ,רפואיות בדיקות ,אשרות על

e. הסכמה ללא העובדים משכר אחרות שומות או קנסות ,עמלות ,באיגוד חברות דמי ינכה לא הספק .באיגוד חברות דמי 

 .תקף קיבוצי בהסכם אחרת צוין כן אם אלא ,בנפרד עובד מכל וכתובה מפורשת

f. כגון ,לעובד מוצעים אלא חוק לפי מחויבים שאינם לניכויים העובד של מרצון ההסכמה לגבי בכתב מסמכים לשמור חייב הספק 

 .חיסכון ותוכניות ביטוח ,נוספות הטבות

g. החל המינימום משכר פחות מקבל העובד שבו למצב יובילו לא לטובתו להם הסכים ושהעובד חוק לפי נדרשים שאינם ניכויים 

 .חוק לפי

 לפיצויים/לפנסיה גמל קופות .5
 

a. או פנסיה, אבטלה, לאומי ביטוח מבחינת חוק לפי הדרושים התשלומים כל את מלא באופן להפריש/לממן חייב הספק 

 או קרנות של הניהול או/ו ההפרשות לגבי הולמות פיננסיות רשומות ולנהל") לתגמולים הפרשות" נקראים לפעמים( פיטורים

 .אלה קופות

b. המדינה חוקי לפי להם זכאי שהעובד) פיטורים פיצויי( האחרות הפרישה והטבות חוק לפי הפיצויים כל לזיהוי נוהל יקבע הספק ,

 .לעובד במלואם אלה פיטורים פיצויי ישלם, העסקתו סיום ועם

 ובהדרכה ניסיון בתקופת לעובדים שכר .6
 

a. בתעריף נוספות שעות על תשלום כולל ,חוק לפי המינימום משכר נמוך שהוא ניסיון בתקופת לעובדים שכר ישלם לא הספק 

 .גבוה

b. קוד תקן של ולדרישות המדינה לחוקי בהתאם להתבצע חייב התמחות בתוכנית המשתתפים או בהדרכה לעובדים שכר תשלום 

 .Nike של מוסדרת תעסוקה המנהיגות
 
 

 חברתי שיח-ודו תקשורת .7
 

a. ההעסקה תחילת לפני ,והטבות שכר כולל ,שלהם ההעסקה של וההתניות התנאים לגבי בכתב ברור מידע יקבלו העובדים. 

b. מקבל שהוא פעם בכל התשלום תקופת כל עבור המקומית בשפה מודפס שכר רישום עובד לכל לספק חייב הספק .שכר תלושי 

 :הבא המידע את הפחות לכל לכלול חייב השכר רישום .תשלום
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 השכר ותשלום התשלום תקופת תאריכי; 

 עבד שהעובד הנוספות והשעות הרגילות העבודה שעות כל; 

 עבד שהוא השעות עבור השכר תעריפי; 

 הנוספות והשעות הרגילות השעות עבור הסכומים; 

 וכן ;קבוצתיים/אישיים בונוסים כגון התשלומים שאר כל 

 חוק לפי הנדרשים הניכויים או/ו הביטוח ניכויי כל. 

c. בנוי השכר תלוש כיצד שיבינו כדי הדרכה לקבל צריכים העובדים. 
 

 
 

d. קיבוצי ומתן במשא לעסוק מיוצגים עובדים של בזכות יכיר הספק ,הייצור במדינת החוק לפי המותרת במידה .קיבוצי ומתן משא; 

 בנושא המנהיגות קוד תקן ראה .בתוקף ההסכם עוד כל חתום קיבוצי הסכם כל של התנאים את ויכבד ;לב בתום ומתן משא ינהל

 .התאגדות חופש

 וחופשה חופש ימי בנושא ונהלים מדיניות .8
 

a. עקב חופש ימי ,לידה חופשת ,שנתית חופשה ,מחלה ימי ,חופשות לגבי בכתב ברורים ונהלים מדיניות כללי להיות צריכים לספק 

 החופש ימי מדיניות את ביעילות להסביר חייב הספק .המדינה חוקי לפי כנדרש ,אחרות והיעדרויות במשפחה חירום מקרי

 האחריות ולתחומי לתפקידים בנוגע חופש ימי בנושא המדיניות ליישום האחראים שלו הצוות אנשי את ידריך הספק .לעובדים

 .שלהם

b. לדרישות יציית ,המדינה חוקי את נוגד אינו הדבר עוד וכל ,חוק לפי הנדרשים החופש וימי החופשות כל את יספק הספק 

 :הבאות הספציפיות הנוספות

i. המדינה חוקי של הדרישות לפי מחלה חופשת יקבלו העובדים מחלה חופשת. 
 

 
ii. וההטבות השכר במסגרת שנתית חופשה לספק נדרש הספק ,חוק לפי שנתית חופשה אין שבהן במדינות .שנתית חופשה 

 .לעובד

iii. יוצאות לנסיבות פרט .תשלום ללא לידה לחופשת זכאיות העובדות ,המדינה חוקי לפי נדרש אינו הדבר אם גם .לידה חופשת 

 תנאים או ,לחופשה שיצאו לפני בתוקף שהיו והתניות תנאים אותם עם לתפקידן לחזור זכאיות יהיו הן ,צמצומים כגון דופן

 .ותק אובדן או אפליה לשום נתונות יהיו ולא ,ערך-שווי והתניות

iv. זו הטבה אם ,המחזור בזמן חופש לימי הזכאות את לאמת כדי גופניות בדיקות לבצע אין .המחזור בזמן חופש ימי 

 .המדינה חוקי לפי נדרשת
  

 במידת לגביהם אותם ליידע או/ו פיננסיים מוצרים/חיסכון תוכניות לעובדים להציע לספק מומלץ 
 .שכאלה לתוכניות אותם להפנות או כספים בנושא העשרה תוכניות להם לספק האפשר, וכן

 חוקי לפי נדרש אינו הדבר אם מפציעה, גם או ממחלה להתאושש כדי חופש ימי לעובדים לתת מומלץ 

 יכול הבריאות. במקרי הבריאות. במקרי משרד דרישות לפי מוסמך מרופא להוראות המדינה, בהתאם

 .חשבונו על אחר מוסמך מרופא נוספת דעת חוות לדרוש
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 וצמצומים מפעלים סגירת .9
 הבאות הפעולות את יבצע הספק ,עובדים של לפיטורים או לצמצומים המובילים אחרים מבניים שינויים או מפעל סגירת של במקרה

 :הפחות לכל

a. הממשלתיות ולרשויות המתאימים במקרים העובדים לנציגי ,לעובדים מראש זמן שיותר כמה יודיע הספק .הודעה 

 .לנסיבות בהתאם שאפשר כמה עד הצמצומים/הפיטורים לגבי רלוונטי מידע ויספק ,הרלוונטיות

i. העובדים של והקטגוריות המספר את ,לצמצומים או המפעל לסגירת הקריטריונים או הצידוק את כולל רלוונטי מידע 

 .להתבצע אמורים הפיטורים שבמהלכו הזמן פרק ואת מכך שיושפעו

ii. 30 הודעה במקום יום 30 של שכר תשלום, לדוגמה( הודעה במקום תשלום או, שכזו הודעה יספק הספק, הפחות לכל 

 .המדינה חוקי לפי דרוש מידע וכל) מראש יום

b. פיצויים 
 

i. צמצומים בפני העומד שהעובד הפרישה הטבות ושאר לאומי לביטוח ההפרשות ,הפיצויים מלוא את ישלם הספק 

 .המדינה חוקי לפי להם זכאי פיטורים או

ii. כתב או ויתור כתב ,תקין בריאותי מצב לגבי הצהרה שום על לחתום מהעובדים ידרוש לא הספק .וסילוק ויתור כתבי 

 רשאי הספק .חוק לפי להן זכאים שהם אחרות הטבות או פיטורים פיצויי לקבלת כתנאי אחרות זכויות לגבי סילוק

 ויתור כתבי או/ו אישורים על בחתימה דעתו לשיקול הנתונים או נוספים פיטורים ופיצויי הטבות של הקבלה את להתנות

 .כלשהם וסילוק

c. לדרישות מלא באופן יציית הספק ,עובדים ארגון או מקצועי איגוד ידי-על מיוצגים המושפעים העובדים אם .קיבוציים הסכמים 

 עליהן שהוסכם או ,הנוכחי הקיבוצי בהסכם המופיעות אחרות הטבות או חלופית השמה ,פיצויים תשלום ,ייעוץ ,הודעה בנושא

 .העובדים נציגי או המקצועי האיגוד לבין הספק בין אחרת בצורה

 
 שניתן האמצעים לגבי ולהתייעץ להיפגש ,המתאימים במקרים ,העובדים ולנציגי לעובדים הזדמנות .ייעוץ 

 על הצמצומים של ההשפעות להפחתת והאמצעים הצמצומים/הפיטורים את להפחית או למנוע כדי לנקוט

 .העובדים

 האפשרות אם ,דומה בשכר המדינה באותה הספק שבבעלות אחרים למתקנים לעבור ההזדמנות .העברה 

 .קיימת

 לערער או הצמצומים בנחיצות ספק להטיל ,לטענות להשיב לעובדים הזדמנות ניתנת שבו תהליך .ערעור תהליך 

 .הצמצומים על

 אחרת עזרה או" משרות מאגרי" הקמת לכלול עשוי זה סיוע .מחדש בהכשרה/חלופית בהשמה סיוע 

 תהליך יצירת; הקהילה בתוך או מקום בקרבת דומים תעשייה בענפי תעסוקה הזדמנויות למצוא לעובדים

 באמצעי בתשלום מודעות ופרסום; שמתפנות פוטנציאליות משרות על מידע יקבלו העובדים שבאמצעותו

 עדיפות להם ולתת המושפעים בעובדים לתמוך פוטנציאליים למעסיקים הקוראות המקומיים התקשורת

 .חדשות משרות של האיוש בעת

 קיבוציים, מומלץ הסכמים או המדינה חוקי לפי לנדרש צמצומים, בנוסף או מפעל סגירת של במקרה 

 חיצוניים גורמים או ממשלתיים-חוץ ממשלתיות, ארגונים רשויות עם בתיאום או ישיר לספק, באופן

 :אחרים, לספק
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 עבודה לחפש לעובדים שיאפשרו בתשלום חופש ימי ,נוספים פיטורים פיצויי כולל נוספת כלכלית תמיכה 

 תוכניות או/ו זעירה יזמות של משותפים בפרויקטים כלכלית תמיכה ,מחדש הכשרה לצורך כספי סיוע ,אחרת

 .הכלכלי בתחום העשרה

 רפואיות בעיות בעלי ולעובדים בהיריון לעובדות נוסף סיוע ובעיקר ,חוק לפי לנדרש בנוסף רפואיות הטבות 

 .הרפואי למצבם בהתאם משמעותיות

 עם ותיאום שלהם הזכויות לגבי העובדים של הדרכה לכלול עשויה זו עזרה .ממשלתי סיוע בהשגת עזרה 

-חוץ מארגונים, ממשלתיות מסוכנויות נציגים הזמנת, לדוגמה. המתאימות המקומיות הממשלתיות הסוכנויות

 טפסים למלא לעובדים ולסייע מידע לספק כדי מקום בקרבת אחר באתר או במפעל למפגשים וכולי ממשלתיים

 .ממשלתיות הכשרה לתוכניות ולכניסה ממשלתי סיוע לקבלת

 הוגן לשכר הזכות של הדרגתי מימוש .10
 

 על יענה שבו למצב) והטבות משכורת( העובדים שכר את זמן ולאורך בהדרגה שירחיב תהליך וליישם לפתח מתחייב הספק

 כדי לנקוט יכול שהספק לפעולות דוגמאות להלן. עיניהם ראות לפי נוספות הוצאות כולל, העובדים של הבסיסיים הצרכים

 :זו בהתחייבות לעמוד

a. של זה מנהיגות קוד ובתקן ההתנהגות בקוד שנקבעו לדרישות לציית להמשיך .והטבות משכורות תשלום Nike לשלם כדי 

 הטבות לספק ,מביניהם הגבוה ,הנהוג השכר את או ,במדינה חוק לפי הנדרש המינימום שכר את לפחות ובזמן מלא באופן

 .לאומי ביטוח בנושא התקנות לכל ולציית חופש וימי חופשות כולל חוק לפי הדרושות

b. השיקולים על בהתבסס העובדים שכר את ומשנה קבוע באופן בוחנת אשר תשלום במערכת להשתמש .תשלום מערכות 

 :הבאים

 חוק לפי הנדרש המינימום שכר. 
 הספק של העסקיים הצרכים. 
 בחברה שלהם והדרגה המקצועי הניסיון ,ההכשרה ,המיומנות ,העובדים השכלת של השונות הרמות. 
 וקבוצתיים אישיים ביצועים על תגמול המעניקות תמריצים תוכניות. 
 העבודה בשוק עיקריים מתחרים אצל או/ו דומות בחברות הנהוג לשכר בהשוואה תחרותי שכר תשלום. 
 שכרם משחיקת ייפגעו לא שהעובדים כדי לצרכן המחירים במדד ולשינויים לאינפלציה בהשוואה השכר על פיקוח 

 .בפועל
 אפליה ללא שכר לתשלום הקשורים אחרים נהלים ויישום זהה עבודה על זהה תשלום מתן. 
 לפי נעשה נוספות שעות על ושהתשלום שעות של מוגזם מספר לעבוד נדרשים אינם שהעובדים כך על הקפדה 

 .גבוה תעריף
 

c. זה מנהיגות קוד בתקן הכלולות המחויבויות את שישקפו ונהלים מדיניות כללי מחדש לנסח או לנסח .ונהלים מדיניות, 

 .שלהם האחריות ולתחומי לתפקידים בנוגע השכר תשלום מערכות של ולתפעול ליישום האחראים הצוות חברי את ולהדריך

d. הייצור מדינת של לחוקים ובהתאם ,שלהם השכר לגבי ומתמשך הולם מידע לעובדים לספק .חברתי שיח-ודו תקשורת, 

 .קיבוצי ומתן ולמשא התאגדות לחופש העובדים של הזכויות את לכבד

e. כולל, בחברה הדרגות בכל העובדים של הביצועים את לשפר כדי לעובדים ופיתוח הדרכה תוכניות להציע .ופיתוח הדרכה 

 .ומנהלים צוות אנשי), קבוצות וראשי צוות מובילי( מפקחים, מפעילים
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f. "או, קשורות ובהדרכות הוגן לשכר האיגוד של" הוגן שכר של הערכה" בתהליך להשתתף". הוגן שכר של עצמיות הערכות 

 של" הוגן שכר של ממדים עשר-שנים" לגבי Nike ועם הוגן לשכר האיגוד עם מידע ולשתף לאסוף. דומות הערכות או הדרכות

 .הוגן לשכר האיגוד

 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ

 :לעיון חומרים
 

 (1982) העסקה סיום, 158 מספר הבינלאומי העבודה ארגון ועידת •
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 תקן

 
 

 בתחום ולתקנות לחוקים בהתאם שלהם הזכויות על ומגנים העובדים את המכבדים העסקה של ותנאים כללים וליישם לאמץ צריך הספק

 תהיה העבודה. מביניהם המחמירה האפשרות, זה בקוד הדרישות לפי או, והבינלאומית הלאומית ברמה הלאומי והביטוח העבודה

 ייצור למטרת בבית עבודה סידורי יקבע לא הספק. בה הנהוג ולאופן המדינה לחוקי בהתאם שנוצרו, מוכרים עבודה יחסי על מבוססת

 .Nike של שותפים מוצרי או Nike של מותג מוצרי

 הגדרות
 

 

 .ומטה אחת לשנה חוזים הם קצר לטווח חוזים ,המדינה בחוקי הגדרה בהיעדר .קצר לטווח חוזה •

 תעסוקה סוכנות כגון ,חיצוני גורם דרך תשלום ומקבל מגיע אבל ,הספק של במתקן שעובד ייצור קו עובד הוא זמני עובד •

 .זמנית

 גדול חלק על לרעה המשפיע מערכתי כשל על מצביעות אשר או/ו במפעל רחב בהיקף הפרות הן נרחבות הפרות •

 .מהעובדים

 דרישות
 

 

 של אלה לתקנים או הרלוונטיים המדינה לחוקי יציית הספק .שלו העובדים עם העבודה ליחסי אחראי הספק ,המעסיק בתור 1.

 .מביניהם המחמירים ,המנהיגות קוד

 רישום .2
 .עובדים לרישום בנוגע במדינה החוק לדרישות יציית הספק

 
 העסקה חוזי .3

 
a. בכתב העסקה חוזי לידיהם יקבלו שהעובדים דרישות כולל ,העסקה בחוזי שימוש לגבי במדינה החוק לדרישות יציית הספק, 

 .שכאלה העסקה חוזי של החידוש או/ו הזמן משך ,התנאים לגבי וכן

b. להיות צריך והחוזה ,קיים הוא אם ,העובד של ההעסקה בחוזה המפורטים המונחים את מלא באופן להסביר חייב הספק 

 .העובד של בשפתו כתוב

c. ההעסקה תחילת לפני בשפתם ההעסקה חוזה של עותק לקבל צריכים העובדים ,העסקה בחוזה השימוש בעת. 

 קצר לטווח ובחוזים זמניים בעובדים שימוש .4
 

a. שימוש ידי-על הרגילים העבודה יחסי במסגרת הלאומי הביטוח או העבודה חוקי לפי חובותיו מביצוע יתחמק לא הספק 

 .קבועה לתקופה או קצר לטווח בחוזים שימוש או) קבלן עובדי( זמניים בעובדים מופרז

b. עונתית לעבודה רק שאפשר כמה עד יוגבל ייצור עבודות לביצוע ,חוק לפי מותר הדבר כאשר ,זמניים בעובדים השימוש 

 של לתקופה עובדים גיוס צורכי על למענה או קצר לטווח פנויות משרות למילוי או ,השיא בעונת ייצור ביעדי לעמידה או

 .ומטה שנה
 

c. קצר לטווח בחוזים או זמניים ייצור בעובדי אפשרי מוגזם לשימוש דוגמאות הנה: 
 

i. מתמשך תעסוקתי צורך על לענות כדי אחת משנה ליותר זמניים בעובדים נרחב שימוש; 

ii. וכן ;וכולי לאומי לביטוח להפרשות ,לפיצויים מלאה זכאות מהעובדים המונע קצר לטווח חוזים של נרחב חידוש 

iii. קצר לטווח חוזה בעלי או זמניים עובדים הם הייצור קו מעובדי 15%-מ יותר כאשר. 



 NIKE של המנהיגות קוד תקן מוסדרת תעסוקה
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d. לפי פרטני באופן ייקבע זה תקן יישום .למדינה ממדינה רבה במידה ומשתנים מורכבים זה בתחום והנהלים התעסוקה חוקי 

 .המדינה

 התמחות תוכניות .5
 

a. שכר לתשלום מובילות אלה תוכניות כאשר אסור התמחות בתוכנית המשתתפים או בהדרכה לעובדים שכר תשלום ,ככלל 

 .רגילים לעובדים שניתן ממה פחותים שהם לעובדים הטבות ולמתן

b. התוכנית כאשר פרטני באופן שכאלה תוכניות לאשר ניתן ,מהכלל יוצא באופן: 

i. המדינה לחוקי בהתאם מתקיימת; 
 

ii. קבועה לתעסוקה מובילה או מסוימת לעבודה אותם מכשירה שהיא משום המתמחים לטובת מיועדת; 
 

iii. חודשים 6-מ יותר לא לרוב( בזמן מוגבלת בתוכנית המתמחה השתתפות;( 
 

iv. וכן ;מכך יותר או ,בחוק הקבוע המינימום שכר לפי מוגמרים מוצרים ייצור על תשלום מקבל המתמחה 

v. מיחסי הנובעים הלאומי הביטוח או העבודה חוקי לפי הספק של מחובותיו התחמקות למטרת משמשת אינה התוכנית 

 .העבודה

 מהבית עבודה הסדרי על איסור .6
 

a. מוצרי לייצור מהבית עבודה של הסדר בשום ישתמש לא הספק, אלה מנהיגות קוד ולתקני ההתנהגות לקוד ציות להבטיח כדי 

 מחוץ Nike שותפי של או Nike של מותג מוצרי של בייצור יעסקו לא העובדים, כלומר. Nike שותפי של או Nike של מותג

 .הרגיל העבודה למקום

b. של שאינם מוצרים ייצור( אחרים קניינים עבור מהבית עבודה הסדרי קיימים כאשר Nike שותפי של או Nike ,(ליצור חייב הספק 

 להיות ועליו, בטעות או במכוון בבית מתבצעת אינה Nike שותפי ושל Nike של מותג מוצרי על שהעבודה המוודאת מערכת

 .זאת להדגים מסוגל
 
 

 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן HSE לניהול מערכת

 תקן

 ,עסקיו במסגרת רלוונטיים וחוקים המנהיגות קוד של נלווים ותקנים זה קוד ולשלב ליישם צריך הספק ,Nike עם עסקים לניהול כתנאי

 בכל ,שלו העובדים דוברים שאותן בשפות ,זה קוד יפרסם הספק .ולפיקוח לאימות זאת ולשלוח כולל פיתוח מערכות ניהול יציבות,

 ,כן כמו .הרלוונטיים המדינה ובחוקי זה בקוד שמוגדר כפי שלהם והחובות הזכויות לגבי העובדים את וידריך ,הראשיים העבודה מקומות
 .שותפים מוצרי או Nike של מותג מוצרי המייצרים משנה קבלני של הציות על יקפיד הוא

 וסביבה בטיחות ,בריאות לניהול מערכת וליישם לפתח נדרש הספק (HSE) לתפעול הקשורים סיכונים לצמצם או למנוע כדי. 

 
  אחריות תחומי

  האתר מנהל

a. לניהול יעילה מערכת על לשמירה וסמכויות אחריות תחומי, תפקידים מגדיר HSE. 

b. לניהול יעילה מערכת של לקיומה דרושים) הנהלה נציגי כולל( משאבים מספק HSE. 

c. לניהול שהמערכת מוודא HSE ומתוחזקת מיושמת ,הוקמה. 

 .HSE לניהול המערכת את ולנהל לתחזק, ליצור חייב HSE נציג

 .HSE לניהול המערכת של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .HSE לניהול המערכת של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 
 דרישות

 :הן המדיניות של המינימום דרישות .האתר מנהל חתימת עם בכתב HSE מדיניות להיות חייבת מתקן לכל – ונהלים מדיניות .1

a. כוונות הצהרת. 

b. של הרלוונטיות לתקנות לציות הבכירה מההנהלה מחויבות HSE אחרות מתאימות ולדרישות. 

c. מתמשך לשיפור מחויבות. 

d. יעדי של ולמדידה לקביעה מסגרת HSE. 

e. שנתיים כל אותה ולבחון אותה ליישם ,המדיניות את לתעד יש. 

f. הרחב לציבור זמינה להיות ועליה העובדים לכל המדיניות את להסביר יש. 

g. המדיניות על לחתום צריך הבכיר הכללי המנהל או האתר מנהל. 

 :אשר HSE יעדי הכוללת HSE של בכתב אסטרטגית תוכנית להיות חייבת מתקן לכל – וסביבה בטיחות ,בריאות אסטרטגיית .2

a. בדרישות, טכנולוגיות באפשרויות, ואחרות משפטיות בדרישות), סיכונים הערכת לפי( גבוהים בסיכונים התחשבות מתוך פותחו 

 .העניין בעלי של ובדעתם ועסקיות תפעוליות, פיננסיות

b. לקריטריוני תואמים SMART )משולבת להיות יכולה התוכנית) בזמן ותחומים מציאותיים, השגה בני, למדידה ניתנים, ספציפיים 

 .ממנה נפרדת או המתקן של הכוללת העסקית בתוכנית

c. שלהם ליישום האחראי אדם הוקצה. 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן HSE לניהול מערכת
 :לוודא כדי HSE-ל הקשורים המסמכים כל של לבקרה נהלים וליישם לפתח חייב מתקן כל – מסמכים בקרת .3

a. תיקונים של( תאריכים וכוללים קריאים שהמסמכים.( 

b. הצורך בעת במסמכים נוכחיים תיקונים לאתר שניתן. 

c. משמעותיים שינויים מתרחשים כאשר או שנתיים כל לפחות מוסמכים אנשים ידי-על נבדקים שהמסמכים. 

d. בטעות שימוש בהם ייעשה שלא להבטיח כדי שימוש מנקודות במהירות מסולקים מיושנים שמסמכים. 

 הסיכון ברמת התלויים זמן במרווחי HSE לניהול המערכת של ההיבטים כל להערכת ביקורת תהליך ליישם חייב מתקן כל – ביקורת .4

 .המתקן של הכוללת

 ,הפחות לכל HSE. למערכת ביחס ציות-אי בעיות של ולפתרון לחקירה ,לתעדוף ,לזיהוי נהלים וליישם לפתח חייב מתקן כל – ציות-אי .5

 :לכלול צריכים הנהלים

a. לפעילויות אחריות להקצאת שיטות. 

b. ציות-אי בעיות של ולמניעה לפתרון הדרושות הפעולות תיאור. 

c. פעולות לביצוע יעד תאריכי. 

d. השלמה תאריכי. 

 סקירת נוהלי ,הפחות לכל HSE. לניהול המערכת של שנתית סקירה לביצוע נהלים וליישם לפתח חייב מתקן כל – ניהול סקירת .6

 :ולכלול בשנה פעם להתבצע חייבים הניהול

a. של האסטרטגית התוכנית מול ההתקדמות ציון HSE. 

b. אחריות ותחומי תפקידים. 

c. ונהלים תהליכים יישום. 

d. של המדיניות סקירת HSE )שנתיים כל.( 

e. למניעה או לתיקון ופעולות ציות-אי של בעיות ,המלצות ,הביקורת תוצאות סקירת. 

f. ביצועים מדדי סקירת. 

g. המערכת של והיעילות ההתאמה ,היציבות הערכת. 

 :יש ,הפחות לכל HSE. לגבי כראוי העובדים את ליידע חייב מתקן כל – תקשורת .7

a. על מידע להעברת ובטיחות בריאות בנושאי אינטרנט אתר או מודעות לוח של לקיומו לדאוג HSE לעובדים. 

b. על מידע העובדים לכל להעביר HSE חודש מדי. 

 מערכת של היעיל התפקוד את שיבטיחו הדרכה תוכניות וליישם HSE בנושאי הדרכה של צרכים לזהות חייב מתקן כל – הדרכה .8

 .HSE לניהול המערכת של הכתובים מהנהלים אחד כל לגבי הדרכה לעבור חייבים העובדים כל, בנוסף. הניהול
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן HSE לניהול מערכת
  – תיעוד .9

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

  :אחרות רשומות

a. מדיניות של נוכחי עותק HSE. 

b. של הנוכחית האסטרטגית התוכנית HSE. 

c. הנוכחית ההדרכה תוכנית. 

d. אנרגיה שירותי חשבונות. 

e. דלק של רכישה חשבוניות. 

f. לפחות שנים 3 למשך פנימית ביקורת רשומות. 

g. לפחות שנים 3 למשך ציות-אי רשומות. 

h. לפחות שנים 3 למשך קשורים ומסמכים ניהול סקירת רשומות. 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של ההדרכה חוברת Lean 2.0 

 חוברת Nike ESH ,1-1 עמוד 

 



  

 

 2017 ספטמבר 36 עמוד – HSE ועדת – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן HSE ועדת
 

 תקן

 ,עסקיו במסגרת רלוונטיים וחוקים המנהיגות קוד של נלווים ותקנים זה קוד ולשלב ליישם צריך הספק ,Nike עם עסקים לניהול כתנאי

 בכל ,שלו העובדים דוברים שאותן בשפות ,זה קוד יפרסם הספק .ולפיקוח לאימות זאת ולשלוח כולל פיתוח מערכות ניהול יציבות,

 ,כן כמו .הרלוונטיים המדינה ובחוקי זה בקוד שמוגדר כפי שלהם והחובות הזכויות לגבי העובדים את וידריך ,הראשיים העבודה מקומות
 .שותפים מוצרי או Nike של מותג מוצרי המייצרים משנה קבלני של הציות על יקפיד הוא

 וסביבה בטיחות ,בריאות ועדת של ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק (HSE) הבטיחות ,הבריאות תנאי לשיפור 

 .מתקן בכל והסביבה

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים שלה ושהנהלים HSE ועדת שהוקמה לוודא חייב האתר מנהל

 .HSE ועדת של הנהלים את ולנהל לתחזק, ליצור חייב HSE נציג

 .HSE ועדת של הנהלים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .HSE ועדת של הנהלים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 
  הגדרות

 את ומתאם מעריך ,מנטר ,מנהל אשר מחלקה ראש או מפקח ,מנהל להיות יכול והוא במפעל הבכירה ההנהלה את מייצג הנהלה נציג

 .במפעל התפעול

 .המוצר ייצור במסגרת כפיים לעבודת כלל בדרך אחראי אשר מההנהלה שלא עובד הוא עובדים נציג

 

  דרישות

 :הפחות לכל, כולל, HSE ועדות לקיום נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .1

a. ועדת להקים יש HSE מתקן בכל. 

b. כולל האתר אם חברים ארבעה ולפחות, פחות או אנשים 20 כולל האתר אם חברים שני מלפחות מורכבת להיות חייבת הוועדה 

 .אנשים 20-מ יותר

c. עובדים ונציגי הנהלה נציגי של בקירוב שווה מספר לכלול עליה. 

d. העבודה במסגרת העיקריות הפעילויות את לייצג חייבים הוועדה חברי. 

e. ראש יושב לבחור יש. 

f. אחת שנה לפחות של רצופה תקופה במשך בה לכהן חייבים הוועדה נציגי. 

g. רבעוניות בדיקות נערכות שבהם לחודשים פרט ,חודש מדי להתקיים חייבות הוועדה ישיבות. 

h. העובדים לכל הישיבות פרוטוקולי את להנגיש או לפרסם יש .ישיבה מכל הפרוטוקול את לשמור חייבות הוועדות. 

i. ל הקשורות הצעות לקבל לחברים שתאפשר מערכת ליצור חייבת הוועדה-HSE. 
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j. ועדת של ההמלצות לכל להגיב חייבת ההנהלה HSE השניים מבין הראשון המועד ,יום 30 תוך או ,הבאה הישיבה לפני. 

k. ל הקשורות התקריות כל לחקירת נהלים לנסח חייבת הוועדה-HSE דליפות, מוות מקרי, מחלות, לפציעה שהובילו תאונות כולל 

 .)החקירות את לנהל נדרשת שהוועדה אומר זה אין. (ושרפות כימיקלים של

l. ועדת HSE התהליך את לייעל כדי הצורך במידת שיפורים או/ו תיקונים ולבצע שנה מדי שלה ההתנהלות את להעריך חייבת 

 .אותו ולשפר

 :ועדה ישיבת בכל הבאים הנושאים את לכלול יש – HSE ועדת של לישיבה יום סדר .2

a. הקודם החודש של הפעולה פריטי. 

b. העבודה במקום בטיחות בבדיקות שהתגלו קיימות בעיות. 

c. תקריות סקירת. 

d. מהעובדים הצעות סקירת. 

 .העבודה במקום רבעוניות בדיקות שמתנהלות לוודא חייבת HSE ועדת – העבודה במקום בטיחות של רבעוניות בדיקות .3

 :יש ,הפחות לכל

a. הבדיקות תוצאות את לתעד. 

b. העבודה במקום מסוכנים עבודה ונוהלי סכנות למניעת דרכים על להמליץ. 

c. לפתרונן עד ציות-אי של בעיות אחר לעקוב. 

  :הבאים בנושאים הדרכה לקבל חייבים HSE ועדת חברי כל – הדרכה .4

 .HSE ועדת של וההתנהלות המטרה •

 .HSE ועדת של הנהלים •

 .HSE ועדת של ישיבות לניהול שיטות •

 .הספציפי המפעל על חלים אשר HSE בנושא Nike של והתקנים הרגולטוריות התקנות לכל לגשת כיצד •

 .העבודה במקום סכנות זיהוי •

 .ביעילות ותקריות תאונות של חקירות ניהול •

  תיעוד .5

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. ועדת של ישיבות פרוטוקולי HSE לפחות שנים 3 למשך העבודה במקום בטיחות ובדיקות. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,12-1 עמוד 
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 תקן

 ,עסקיו במסגרת רלוונטיים וחוקים המנהיגות קוד של נלווים ותקנים זה קוד ולשלב ליישם צריך הספק ,Nike עם עסקים לניהול כתנאי

 בכל ,שלו העובדים דוברים שאותן בשפות ,זה קוד יפרסם הספק .ולפיקוח לאימות זאת ולשלוח כולל פיתוח מערכות ניהול יציבות,

 ,כן כמו .הרלוונטיים המדינה ובחוקי זה בקוד שמוגדר כפי שלהם והחובות הזכויות לגבי העובדים את וידריך ,הראשיים העבודה מקומות
 .שותפים מוצרי או Nike של מותג מוצרי המייצרים משנה קבלני של הציות על יקפיד הוא

 כפי לדרישות לציית חייב הספק .ומחלות פציעות בנושא ולטיפול תקריות על לדיווח ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .מביניהם המחמירות הדרישות ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר

 
  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאת מיושמת ,נוצרה ומחלות פציעות בנושא לטיפול שמערכת לוודא חייב האתר מנהל

 .ומחלות פציעות בנושא לטיפול והנהלים התוכנית את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 פציעות בנושא לטיפול התוכנית של הנהלים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים
 .ומחלות

 .ומחלות פציעות בנושא לטיפול והנהלים התוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 
 הגדרות

 מחמירים או למחלה או לפציעה תורמים או שגורמים העבודה במקום חשיפה או אירוע היא לעבודה הקשורה מחלה או פציעה •

 .קיימת מחלה או פציעה

 .לכך להוביל היה יכול אבל - לנזק או למחלה ,לפציעה הוביל שלא מתוכנן בלתי אירוע היא לתאונה מובילה שכמעט תקרית •

 
 דרישות

 :הפחות לכל ,כולל ומחלות פציעות בנושא לטיפול נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .1

a. שכמעט תקריות או ברכוש לנזק שהובילו תאונות, מחלות, לעבודה הקשורות פציעות( התקריות כל על להנהלה מיד לדווח יש 

 ).לתאונות הובילו

b. קטיעה, לצמיתות הגוף השחתת, שעות 24 של לאשפוז המובילות תקריות למשל( החמורות הפציעות או המוות מקרי כל ,

 .התקרית מהתרחשות שעות 8 תוך  .Nike, Inc של לנציג מדווחים להיות חייבים) וכולי התעוורות

c. הבאים הפרטים את לכלול חייב הדוח ,הפחות לכל .שעות 48 תוך האתר להנהלת תקרית חקירת דוח להגיש יש: 

 .האתר שם •

 .התקרית התרחשה שבהם ושעה ספציפי מיקום •

 .עדים לגבי ומידע רלוונטיות עובדות •

 .ומספרם אושפזו או שנהרגו העובדים שמות •
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 .טלפון ומספר קשר איש •

 .לה שתרמו הגורמים וכל התקרית של מלא תיאור •

 .שוב להתרחש מהתקרית למנוע כדי הנחוצים מתקנים אמצעים •

d. מחלות/פציעות בנושא טיפול: 

 .התקרית בנושא סודיות על שמירה •

 ).וכולי רפואיות מגבלות, שכר בנושאי, למשל( שנפצעו העובדים עם תקשורת ניהול •

 ).מעבר לתקופת ועבודה בעבודה מגבלות כולל( לעבודה לחזרה תנאים •

 .בעבודה מגבלות אכיפת •

 ,למוות שהובילו במפעל לעבודה הקשורות והמחלות הפציעות כל של רשומות לשמור חייב מתקן כל – ודיווח רשומות שמירת .2

 :כולל ,הכרה לאובדן או העסקה לסיום או תפקיד להחלפת ,ראשונה לעזרה מעבר רפואיים לטיפולים ,עבודה ימי לאובדן ,לאשפוז

a. המידע קבלת לאחר היותר לכל עבודה ימי 6 אירוע כל עבור רשומה ליצור יש. 

b. המשנה קבלן או העובד שם. 

c. המחלה התפרצות או הפציעה תאריך. 

d. המחלה או הפציעה אירעה שבו המקום. 

e. התאונה של כללי תיאור. 

f. מחלה או פציעה עקב הוגבל העובד שבהם הקלנדריים העבודה ימי מספר. 

g. מחלה או פציעה עקב לעבודה הגיע לא העובד שבהם הקלנדריים הימים מספר. 

h. לכלול צריך הסיכום .לעובדים הנגישים באזורים מחלות/פציעות של שנתי סיכום לתלות יש: 

 .ומחלה פציעה אירוע של כולל מספר •

 .מוות מקרי של כולל מספר •

 .מהעבודה היעדרות ימי של כולל מספר •

 .תפקיד החלפת או העבודה על מגבלות הטלת של מקרים של כולל מספר •

 :הבא באופן המחושב ,התקריות שיעור •

) מגבלות הטלת או תפקיד להחלפת שהובילו מקרים של כולל מספר+  מהעבודה היעדרות ימי של כולל מספר( -

X  200,000 \ הכולל התקריות שיעור=  העובדים כל של העבודה שעות מספר. 

 )זו מדרישה פטורים ומטה עובדים 10 עם מפעלים(. רבעון מדי Nike-ל הנתונים על לדווח יש •

i. אחריה ולעקוב ,לתאונה הובילה שכמעט תקרית כל ולסכם לתעד חייב מתקן כל ,בנוסף.  
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 לפתרון יותר וקלות לניתוח יותר פשוטות ,בהיקפן יותר קטנות להיות נוטות לתאונות מובילות שכמעט תקריות.  
 מגמות ולמחקרי סטטיסטי לניתוח נתונים מספיק לתעד יש. 
 תוכנית של לקיומה בסיס כדרישת העובדים של השתתפות לאפשר יש HSE שינוי של עקרונות מיישם זאת כל .מוצלחת 

 .וכולי תמריצים ,מודעות ,באחריות שיתוף ,התנהגותי
 פתוחה תרבות ליצור הניסיון היא העבודה במקום לתאונות הובילו שכמעט תקריות על דיווח של העיקריות מהמטרות אחת 

 תקריות על שדיווח הוכח .עקיפה או ישירה בצורה מתרחש זו בעיה ופתרון ,אחראית בצורה ותורמים משתפים כולם שבה
 .יותר בטוחה עבודה סביבת יותר וכך צוות עבודת ומעודד העובדים בין הקשרים את משפר לתאונות הובילו שכמעט

  – הדרכה .3

 ההדרכה ,הפחות לכל .באתר ומחלות פציעות בנושא הטיפול תוכנית לגבי לעובדים הדרכה לספק יש :ומחלות פציעות על דיווח

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה

 .שלהן לחומרה קשר ללא ,לתאונות הובילו שכמעט תקריות על או לעבודה הקשורות מחלות או פציעות על מיידי דיווח •

  .בעבודה שלהם הרגילות המטלות את לבצע יכולתם על להשפיע העלולות מחלות או פציעות לגבי מידע •

 ,פציעות בנושא לטיפול האתר של התוכנית לגבי נוספת הדרכה לקבל חייבים ומפקחים מנהלים :ומחלות פציעות בנושא טיפול

 :לכלול צריכה הנוספת ההדרכה ,הפחות לכל .לתאונות הובילו שכמעט ותקריות מחלות

 .לתאונות הובילו שכמעט תקריות או מחלות או פציעות של דוח לעיבוד דרכים •

 .לתאונות הובילו שכמעט תקריות או תאונות של יסוד גורמי ניתוח/חקירות קיום •

 .סודיות על שמירה •

 .אחרים עניין ובעלי הרפואי הצוות ,העובדים עם תקשורת ניהול •

 .מחלה/פציעה לאחר לעבודה עובדים החזרת •

  – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 .מתייחסים הם שאליה השנה סוף לאחר שנים 5 למשך להישמר חייבים ומחלות פציעות רישומי :אחרות רשומות
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 יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,15-1 עמוד 

 של תקרית/תאונה על דיווח טופס Nike 

 של מחלה/פציעה של רישום טופס Nike 
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 תקן

הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 לציית חייב הספק .העבודה לסביבת הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .מביניהם המחמירות הדרישות ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר כפי לדרישות

 אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו העבודה סביבת של והנהלים שהמדיניות לוודא חייב האתר מנהל

 .העבודה סביבת של והנהלים המדיניות את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .העבודה סביבת של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .העבודה סביבת של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 דרישות

 לנזק או למוות ,שיגרמו להניח שסביר או ,שגורמות ידועות סכנות ללא תעסוקה מקום עובד לכל לספק חייב מתקן כל – כללית חובה .1

 .לסביבה או לעובד חמור גופני

 סיכון ללא עבודתם את לבצע שבמקום ולקבלנים לעובדים שתאפשר הולמת עבודה סביבת לספק חייב מתקן כל – עבודה סביבת .2

 לספור יש, חישוב לצורכי( קבלן או עובד לכל מעוקבים מטרים 11 לפחות לספק חייב מתקן כל. ולשלומם לביטחונם, לבריאותם

 ).מטרים 3 בגודל חדרים בתור מטרים 3-מ יותר של בגודל חדרים

  :יש ,הפחות לכל .מסכנות נקיים והקבלנים העובדים של והמעברים העבודה אזורי שכל לוודא חייב מתקן כל – תחזוקה .3

a. תקין ובמצב יבשים ,נקיים התעסוקה אזורי שכל לוודא. 

b. אחרים חסמים או מכשולים בהם ואין פנויים המעברים שכל לוודא. 

c. החירום ציוד ושאר המקלחות/העיניים שטיפת תחנות ,החשמל לוחות כל עבור מטרים 0.9 של מינימלי מרווח לספק. 

d. הנמוך( אש לכיבוי מהמתזים או מהתקרה ומטה מ"ס 45 של במרחק חומרים לערום אין. הזמן כל האחסון באזורי הסדר על לשמור 

 ).מביניהם

e. רטובה כשהרצפה אזהרה בשלטי להשתמש יש( כראוי אשפה ולהשליך מיד נוזלים לנקות יש.( 

f. במחיצות או בדלתות יתנגשו שאנשים סיכון קיים כאשר .התנפצות מפני מוגנים השקופים והמשטחים החלונות שכל לוודא יש 

 .אותן לסמן יש ,שקופות

 :יש, הפחות לכל: אחרים חירום מקרי או שרפה בעת ליציאה בטוחים אמצעים לספק חייב מתקן כל – יציאות .4

a. וידועים ברורים יהיו המילוט שנתיבי כדי יציאה דרכי ולסמן להסדיר. 

b. או מקום לשום מובילים שאינם מעברים". יציאה אין" במילים בטוחה ליציאה מובילים שאינם והמעברים הדלתות כל את לסמן 

 .מטרים 16.67-מ יותר ארוכים יהיו לא בטוחה ליציאה

c. בריחה למנוע כדי מעבר או דלת שום להבריח או לנעול אין .הבניין חלקי מכל חופשית יציאה ומאפשרות פנויות שהיציאות לוודא. 
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 d. חלופי אמצעי מספקים) עבודה אזורי, מבנים, בניינים כולל( עבודה מקום מכל שונים נתיבים שני שלפחות כך יציאות להסדיר יש 

 .אחר חירום מקרה או שרפה עקב נחסמת מסוימת שיציאה במקרה למילוט

 .בטוחים עבודה לתנאי לדאוג כדי הולמת תאורה לספק חייב מתקן כל – תאורה .5

 :עליהם, הפחות לכל. בטוחים מדרגות וגרמי מדרגות חדרי לספק חייב מתקן כל – מדרגות וגרמי מדרגות .6

a. ומעלה מדרגות 4-ל( סטנדרטיים מעקות לכלול.( 

b. מטרים 0.56 של מינימלי ברוחב להיות. 

c. החלקה למניעת משטח עם מדרגות לכלול. 

d. מדרגות גרם בכל אחיד וברוחב בגובה מדרגות לכלול. 

 :חומרים של ואחסון פריקה, טעינה .7

, הפחות לכל. חומרים של ולאחסון לפריקה, לטעינה הקשורה מתועדת סיכונים הערכת לשמור חייב מתקן כל – סיכונים הערכת

 :הבאים הפרטים את לכלול חייבת הסיכונים הערכת

a. חומרים של ולאחסון לפריקה ,לטעינה הקשורות הסכנות כל של זיהוי. 

b. שזוהו לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. מדפים התקנת, ארגונומיה, בדיקות, למשל( הסיכון לצמצום או למניעה הבקרה אמצעי זיהוי( 

 .מדפים מערכות עם ולעבודה הטעינה ברציף לבטיחות המתייחסים ונהלים מדיניות כללי ליישם חייב אתר כל – ונהלים מדיניות .8

a. והפריקה הטעינה פעולות תחילת לפני רכב כלי של מתוכננת בלתי יציאה למניעת אמצעים. 

b. קשורים שאינם נגררים של היציבות להבטחת אמצעים. 

c. ממונעים רכב בכלי השימוש בעת( נגררים בדיקת.( 

d. בשימוש אינם כשהם טעינה רציפי על שמירה. 

e. נטיה, גובה( חומרים של בטוחה הערמה.( 

f. המקסימלי או הבטוח העבודה עומס ואת ייחודי זיהוי מספר להציג חייב מדפים מתקן כל. 

g. מדפים מתקני של הסרה או שינויים ,תיקונים ,התקנות יבצעו באתר מוסמכים קבלנים או מיומנים עובדים רק. 

h. המדפים ממתקני לפציעה או לנזק מזוהה סיכון יש כאשר( המדפים מתקני של שנתית בדיקה לבצע חייב מוסמך אדם.( 

i. מיד אותו לתקן ויש אחסון למערכות מהותי מבני נזק כל על לדווח יש. 

 :הפחות לכל, הכוללת הדרכה לקבל חייבים העובדים – הדרכה .9

 .העבודה במקום ובטיחות כללית לב תשומת המעודדות התנהגות צורות •

 .בחומרים ידני לטיפול בקשר הגב על ושמירה ארגונומיה על מידע •

 .המדפים מתקני של הבטוחה האחסון קיבולת •
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 תיעוד .10 

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,1-4 עמוד 
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 תקן
הקשורות אליה או  ,למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 אישי מגן ציוד של תוכנית וליישם לפתח נדרש הספק (PPE) העלולות העבודה במקום סכנות מפני והקבלנים העובדים על להגנה 

 ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר כפי לדרישות לציית חייב הספק .למוגבלות או לפציעה לגרום
 .מביניהם המחמירות הדרישות

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאת מיושמת ,נוצרה PPE שתוכנית לוודא חייב האתר מנהל

 .PPE תוכנית את ולנהל לתחזק, ליצור חייב HSE נציג

 .PPE תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .PPE תוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 כתוצאה גופני נזק מפני להגן המיועדים ומחסומים ומגנים מגן ביגוד ,ולגפיים לראש ,לפנים ,לעיניים מגן ציוד הוא אישי מגן ציוד •

 .גופני ממגע או מספיגה

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. אישי מגן ציוד לדרוש העשויות פוטנציאליות וסכנות משימות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. ולבסוף, מנהליים בקרה לאמצעי מכן ולאחר הנדסיים בקרה לאמצעי תחילה מתייחסים בקרה אמצעי של ויישום זיהוי 

 .אישי מגן לציוד

 חייבים אשר ,אישי מגן ציוד באמצעות לפציעות סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול

a. שיספק נוסף או חדש ציוד לבחור הצורך ובמידת ,כעת הזמין האישי המגן הציוד של ההתאמה מידת את לקבוע חייב הספק 

 לספק יש ,זמנית-בו סכנות לכמה לחשיפה אפשרות קיימת כאשר .הנדרש מהמינימום יותר רבה במידה סכנות מפני הגנה

 .מתאימים הגנה אמצעי רכישת על להמליץ או ,מהסכנות אחת כל של ביותר הגבוהה הרמה מפני נאותה הגנה

b. נוסף לסיכון יגרום שהוא ואסור המתבצעת לעבודה בהתאם אישי מגן ציוד לעטות יש. 

c. על לשמור ויש, שתתבצע לעבודה ביחס בטוחה בצורה ובנויים מתוכננים להיות חייבים אישית להגנה והציוד הביגוד פריטי כל 

 לבטיחות הלאומי המוסד( NIOSH תקן בדרישות עומדים אשר להגנה וציוד ביגוד פריטי לרכוש יש. שלהם והתקינות הניקיון

 אישי מגן ציוד. בהם שימוש לאשר או, במדינה המקומי התקן או) האמריקני התקנים מכון( ANSI תקן), תעסוקתיות ולבריאות

 :הבא באופן), הרלוונטיים במקרים( המדינה בדרישות או המעודכנות ANSI תקן בדרישות לעבוד חייב חדש
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 :והפנים העיניים על הגנה •

 ירכיבו לעיניים סכנה יש שבהם באזורים להימצא העשויים האנשים שכל דורשת בעיניים פציעות מניעת -

 דרך שעוברים אחרים אנשים או שלישי צד גורמי ,חוקרים ,מבקרים ,עובדים על חלה זו הנחיה .מגן משקפי

 של מספיקה כמות לרכוש חייב הספק ,אלה אנשים על הגנה לספק כדי .לעיניים סכנה בו שיש שידוע אזור

 אלה צוות אנשי אם .האפשר ככל הגנה של מרבית מידה המעניקים מפלסטיק עיניים מגני או/ו מגן משקפי

 .מעליהם להרכיב שניתן העיניים על הולמת הגנה להם לספק יש ,ראייה משקפי מרכיבים

 מתכת ,מתעופפים חלקיקים מצד לסכנות חשופים העובדים כאשר מתאימים במגנים להשתמש יש -

 אור קרינת או ביולוגיים חלקיקים ,אדים או גזים ,כימיים נוזלים ,צורבים נוזלים או חומצות ,נוזלית

 .לנזק לגרום העלולה

 .מסוכנות בסביבות והפנים העיניים על הגנה אמצעי להרכיב הם גם חייבים מגע עדשות המרכיבים אנשים -

 .מתעופפים חפצים של סכנה קיימת כאשר צד במגני להשתמש יש -

 .כימית התזה של סכנה קיימת כאשר פנים ובמגני מגן במשקפי להשתמש יש -

 ).מגן ומשקפי בטיחות משקפי( לעיניים עיקריים הגנה אמצעי מעל ורק אך פנים מגני להרכיב יש -

 או שלהם למספר מותאמים להיות חייבים לעיניים ההגנה אמצעי ,ראייה משקפי המרכיבים עובדים עבור -

 .המשקפיים מעל הרכבה לאפשר שעליהם

 אינן מוצללות או כהות עדשות .אור קרינת מפני להגנה הולמות סינון עדשות הכולל בציוד להשתמש יש -

 .זו בצורה מזוהות או מסומנות הן כן אם אלא סינון לעדשות נחשבות

 :הראש על הגנה •

 שהם ולוודא, אחרות שונות ובעבודות בבנייה שעוסקים והקבלנים העובדים לכל לראש מגן ציוד לספק יש -

 .בו משתמשים

 של סכנות קיימות שבהם בנייה באתרי לראש מגן בציוד להשתמש נדרשים ומבקרים פקחים, מהנדסים גם -

 .התחשמלות או מקובעים בחפצים היתקלות, נופלים חפצים

 .חדים חפצים עם ממגע כתוצאה בגולגולת חתכים מפני להגנה חבישתם על ולהקפיד מגן כובעי לספק יש -
 או חזקה פגיעה מפני הגנה מספקים אינם והם הואיל בטיחות לקסדות כתחליף אותם לחבוש אין ,זאת עם

 .רב מגובה נופלים חפצים של חדירה

 :הרגליים כפות על הגנה •

, חבילות כגון בחומרים טיפול או חומרים נשיאת בעת פגיעה מפני הגנה עם מגן מגפי או מגן נעלי לנעול יש -

 על ליפול עלולים חפצים שבהן אחרות פעילויות עבור וכן; ליפול העלולים כבדים כלים של חלקים או חפצים

 .הרגליים כפות
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 רכב כלי( שינוע משטחי עם טנדרים מעורבים שבהן בעבודות דחיסה מפני הגנה עם מגן מגפי או מגן נעלי לנעול יש -

 של הרגליים כפות מעל להתגלגל עלולים ציוד או חומרים שבהן אחרות פעילויות או) בחומרים ידני לטיפול

 .העובדים

 ,מסמרים כגון חדים חפצים על לדרוך עלולים העובדים כאשר ניקוב מפני הגנה עם מגן מגפי או מגן נעלי לנעול יש -
 .הרגליים בכפות לפציעות לגרום העלולים ,מתכת פסולת או גדולות הידוק סיכות ,ברגים ,נעצים ,תיל חוטי

 :הידיים על הגנה •

 חומרים, נקבים, שפשופים, שריטות, חתכים, כימיקלים של סכנות קיימות כאשר מתאימות כפפות לעטות יש -

 .קיצוניות וטמפרטורות ביולוגיים

 סוג. הקיימות והסכנות השימוש משך, התנאים, הכפפות של הביצועים מאפייני על הכפפות בחירת את לבסס יש -

 .המצבים לכל יתאים לא כפפות של אחד

 ):לכפפות פרט( העור על הגנה •

 עשויה הסביבה כאשר, הגוף על כימיקלים התזת של אפשרות קיימת כאשר העור על הגנה באמצעי להשתמש יש -

 בגדי גבי על להישאר עלולים מזהמים כאשר או, אותם לספוג עלול שהעור או בעור לפגוע העלולים מזהמים להכיל

, ומבוקרים קטנים תהליכים עבור. לסכנה חשוף להיות העלול בגוף באזור תלויה הכיסוי כמות. העובדים של היומיום

 .שלמה בחליפה צורך שיש ייתכן, הראש גובה מעל המתרחשת לעבודה; בסינר להסתפק שניתן ייתכן

a. ולהחלפתו פגום אישי מגן ציוד על לדיווח נהלים. 

b. כראוי אותו ולאחסן ותקין נקי במצב הציוד על לשמור יש. 

c. תשלום ללא אותו ולתקן הציוד את לספק חייב המעסיק. 

d. רבעון מדי לפחות הציוד את לבדוק יש. 

 הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר בשנה פעם ולפחות התפקיד בתחילת הדרכות להעביר יש – הדרכה .3

 :הבאים

 .שלו המגבלות ומהן בו להשתמש יש מתי ,אישי מגן ציוד מהו •

 .אישי מגן ציוד של והשלכה חיים אורך ,תחזוקה ,הולמים וטיפול שימוש •

 להציע צריך הספק .בציוד ההולמים והטיפול השימוש לגבי הדרכה לקבל חייב אישי מגן בציוד להשתמש הנדרש עובד כל •

 לכל ,הבאים הדברים את לדעת כדי הדרכה לקבל צריך עובד כל .לצורך בהתאם לעובדים תקופתי בסיס על מחדש הדרכה

 :הפחות

 .אישי מגן בציוד להשתמש יש סיבות ומאילו מקרים באילו -

 .דרוש אישי מגן ציוד איזה -
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 .אישי מגן ציוד וללבוש להתאים ,להסיר ,לעטות כיצד -

 .האישי המגן הציוד של המגבלות -

 .אישי מגן ציוד של והשלכה חיים אורך ,תחזוקה ,הולם טיפול -

, מסדרונות( משותפים לאזורים הכניסה לפני מעבדה וחלוקי כפפות להסיר וערבוב מעבדה לעובדי להורות יש -

 העלולים סוכנים או חומרים להובלת משניים במכלים להשתמש יש). וכולי משרדים, שירותים, אוכל חדרי, מעליות

 .מסוכנים להיות

 לו שתינתן לפני כראוי האישי המגן בציוד להשתמש ומסוגל ההדרכה את מבין הוא כי להראות חייב עובד כל -

 .אישי מגן בציוד שימוש הדורשת עבודה לבצע הזדמנות

 או חדשות בסכנות הכרוכים חדשים תהליכים או חדש ציוד כניסת עם העבודה מקום של מחדש הערכה לבצע יש •

 .נוספות

 .הצורך במקרה ,לכן קודם שנבחר אישי מגן ציוד של ההתאמה מידת את מחדש ולהעריך תאונות של ברשומות לעיין יש •

 הדרושות היכולות את לו שאין או הנושא את מבין אינו הדרכה שקיבל מסוים שעובד להאמין יסוד יש המפעל כשלהנהלת •

 .זה עובד מחדש להדריך צריך המפקח/המנהל ,אישי מגן בציוד הולם לשימוש

 קודמות הדרכות שהופכים האישי המגן בציוד או העבודה במקום שינויים כשמתרחשים מחדש בהדרכה צורך גם יש •

 .לו שהוקצה האישי המגן בציוד שלו בשימוש או המדובר העובד של בידע התאמות חוסר יש כאשר או ,רלוונטיות לבלתי

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך בדיקה רשומות. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,1-7 עמוד 
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 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 ארגונומיות לסכנות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים, נוצרו הארגונומיה תוכנית שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 המדיניות כללי של שנתיות וביקורות רשומות שמירת ,הדרכות ,כתובים נהלים ,סיכונים הערכות ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג
 .ארגונומיה בנושא והנהלים

 .הארגונומיה לנוהלי בקשר הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .הארגונומיה נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 .נהלים ותכנון ציוד עיצוב ידי-על אותה לבצע שחייבים לאנשים העבודה התאמת היא ארגונומיה •

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת משימה כל עבור מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. קשורות וסכנות משימות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. תפקידים סבב, העבודה אזור עיצוב, למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 לכל ,הבאים לפרטים להתייחס חייבים הנהלים .ארגונומיות לסכנות המתייחסים נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות  .2

 :הפחות

a. שלד-שריר הפרעות על מוקדם דיווח )MSD ,(ל הקשורות וסכנות שלהן והתסמינים הסימנים-MSD. 

b. ארגונומיות לבעיות הקשורות מהעובדים הצעות ובחינת ארגונומיה בנושא תקופתיות הודעות הכולל העובדים בשיתוף תהליך. 

c. פציעות של מגמות או ארגונומיות סכנות על דיווח במהלך שצצות ארגונומיות בעיות לפתרון תהליך. 

d. פעילות לשינוי או להפסקה הזדמנות לספק יש ,חוזרות פעילויות במסגרת. 

e. שונות ממוחשבות עבודה תחנות של הערכה ביצוע. 

f. תהליכים של ובתכנון ציוד של בעיצוב ארגונומי היבט שילוב. 

 הפרטים את לכלול חייבת ההדרכה .הדרכה לעבור חייבים ארגונומיות סכנות בהן שיש במשימות המעורבים האנשים כל – הדרכה .3

 :הבאים

 .שלהן והתסמינים והסימנים נפוצות MSD הפרעות •

 .מוקדם בשלב דיווח-אי של וההשלכות מוקדם בשלב שלהן והתסמינים והסימנים MSD הפרעות על דיווח של החשיבות •

 .העבודה במקום שלהן והתסמינים והסימנים MSD הפרעות על לדווח כיצד •
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 .MSD הפרעות של לסכנות הקשורים בעבודה ופעילויות תפקידים, סיכון גורמי סוגי •

 .סיכון גורמי לצמצום המשמשים ציוד או כלים ,שיטות •

 .באתר הארגונומיה תוכנית של ספציפיים פרטים •

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך להישמר חייבות ארגונומיות ומחלות פציעות לגבי רשומות :תקריות רשומות

 .שונות עבודה תחנות של ארגונומיות והערכות הנוכחית הסיכונים הערכת :אחרות רשומות

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" מחלות/פציעות בנושא טיפול" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,15-5 עמוד 
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 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 או אליהן ,בעבודה שונות גובה מרמות לנפילות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .נופלים חפצים של נפילה מפני הקבלנים או העובדים על ולהגנה ,דרכן

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו נפילות מפני ההגנה שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .נפילות מפני להגנה הנהלים את ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג

 .נפילות מפני להגנה הנהלים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .נפילות מפני להגנה הנהלים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 התקני ,זעזועים סופגי כבלים ,גוף רתמות כגון ומאושרים מרובים בטיחות ציוד בפריטי השימוש היא נפילות מפני להגנה מערכת •

 .כלשהו עצם של חופשית נפילה לעצור כדי יחד המשולבים ,עגינה ונקודות אנכיים בטיחות כבלי ,האטה

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת נפילות בנושא מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. חפצים או עובדים של נפילה סכנת קיימת שבהן בעבודה המשימות זיהוי. 

b. כלשהו בגובה עבודה הכוללות למשימות המשויך הסיכון הערכת. 

c. הסיכון להפחתת בקרה אמצעי ויישום זיהוי. 

 חייבים אשר ,חפצים של או עובדים של לנפילה סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול

a. ומעלה מטרים 1.8 של הגנה ללא בגובה עבודה לכל דרושה מלאה גוף רתמת. 

b. שימוש כל ואחרי לפני להיבדק חייב נפילות מפני להגנה הציוד. 

c. נפילות מפני להגנה הציוד של חודשית בדיקה. 

d. נפילות מפני להגנה הציוד של הולמים ואחסון ניקוי ,תחזוקה. 

e. נפילות מפני להגנה במערכות הולם שימוש. 

f. והחומרים הכלים של הולמים ואבטחה אחסון ,טיפול. 

g. חפצים או עובדים נפילת של סכנה קיימת שבהם לאזורים מוגבלת גישה. 

h. שנפצעו עובדים להעברת מתועדים חירום נוהלי. 

i. סולם על בטיפוס בטיחות: 
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 .מלאי •

 .בטוח שימוש •

 .בדיקה דרישות •

j. מטרים 2.1 של מגובה החל סביבם כלוב בניית מחייבים מטרים2.1 -מ יותר של בגובה המקובעים הסולמות כל. 

k. וכולי פיגומים, הרמה ומנופי מספריים במות, אדם לבני מעליות כלומר( הגישה ציוד של ובדיקה תחזוקה, בטוח שימוש( 

l. ובקירות ברצפה פתחים: 

 מעקה( רגל ולוח סטנדרטי מעקה של הגנה מחייב מטרים 1.2-מ יותר של מגובה ליפול עלולים אנשים שבו מקום כל •
, לרמפה כניסה יש שבו למקום פרט, הפתוחים הצדדים בכל) ועמודים אמצעי מעקה, עליון מעקה כולל סטנדרטי
 .מקובע לסולם או למדרגות

 או רגל לוח של הגנה מחייב הפתח ,ברצפה או בקיר פתח דרך ציוד או חומרים לנפילת פוטנציאלית סכנה קיימת כאשר •

 .סוגר מסך

 בשנה פעם ולפחות ,התפקיד בתחילת הרלוונטיים העובדים כל עבור נפילות מפני להגנה טכניקות של הדרכות להעביר יש – הדרכה .3

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר

 .נפילה של לסכנות חשוף מי •

 .סכנות ולצמצם לזהות כיצד •

 .העבודה באזור הנפילה סכנות של המאפיינים •

 .המערכת של ולבדיקה לתחזוקה הנכון הנוהל •

 .שלהם ותפעול נפילות מפני הגנה באמצעי שימוש •

 .נפילות מפני ההגנה אמצעי על העומס מגבלות •

 בטוח שימוש כולל ,הרלוונטיים העובדים לכל סולם על בטיפוס בטיחות בנושא הדרכה להעביר יש :סולם על בטיפוס בטיחות

 .הבדיקה ודרישות

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך) בסולם ושימוש נפילות מפני הגנה( בדיקה טופסי לשמור יש. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,19-7 עמוד 
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 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 ולתנועת ממונעים רכב כלי לתפעול הקשורים הסיכונים של למניעה או לצמצום ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 המחמירות הדרישות ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר כפי לדרישות לציית חייב הספק .רגל הולכי

 .מביניהם

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו (PMV) הממונעים הרכב כלי תוכנית של שהנהלים לוודא חייב האתר מנהל

 .PMV של המונעת והתחזוקה ההדרכות, הנהלים את ולנהל לתחזק, ליצור חייב HSE נציג

 .PMV נוהלי של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .וההדרכות PMV נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 .חומרים של לריבוד או להערמה ,להרמה ,למשיכה ,לדחיפה ,לנשיאה המשמש וממונע נייד רכב כלי כל הוא (PMV) ממונע רכב כלי •

 .הלאה וכן טרקטורונים ,מלגזונים ,שינוע עגלות ,הרמה במות ,טרקטורים ,משטחים עגלות ,מלגזות כוללים אלה כלים

 דרישות

 :הכוללת PMV בנושא מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. הקשורות והסכנות הממונעים הרכב כלי כל זיהוי. 

b. הממונעים הרכב לכלי הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. הסיכון לצמצום או למניעה הבקרה אמצעי זיהוי. 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את הכוללת ממונעים רכב כלי של תוכנית ליישם חייב אתר כל – נהלים .2

a. רכב בכלי לשימוש בטיחות דרישות: 

 .העומס קיבולת של ברור סימון •

 .הגנה כבלי מערכת •

 ).צופר או אזעקה, אורות, למשל( אזהרה מערכת •

 .לגובה הרמה מתבצעת שבהם באזורים נופלים חפצים מפני הגנה •

 .לתפעול בטוחים התנהגות וסוגי נהלים •

b. ואביזרים הרמה ציוד של חוק לפי הדרושות בדיקות כולל( תקופתית מונעת תחזוקה.( 

 .פגום ציוד של ותיקון מיידית הרחקה •

 .מיומן אדם ידי-על להתבצע חייבים התיקונים •
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 c. בטוחים עבודה תנאי שקיימים לוודא כדי השימוש לפני בדיקה. 

d. בטוח לתפעול כתובים כללים. 

e. ממונעים רכב כלי לבין רגל הולכי בין הפרדה. 

f. לתאונות הובילו שכמעט אלה כולל ,התקריות כל על דיווח. 

g. ומאובטחים בטוחים להיות חייבים סוללות של ולמילוי לטעינה אזורים: 

 .הטבע פגעי מפני ומוגנים מכוסים ,מאובטחים להיות חייבים המטענים •

 .מהם מטר 30 של במרחק לעשן אין •

 .לנזילות תגובה וציוד אישי מגן ציוד להכין יש •

 .מקלחות/עיניים לשטיפת זמינים מתקנים להיות צריכים •

h. ממונעים רכב כלי של בטוח תפעול לאפשר חייבים הניקיון שירותי. 

 כל עבור הבאים הפרטים את ,הפחות לכל ,לכלול חייבים אשר תעבורה לניהול נהלים ליישם חייב מתקן כל – תעבורה ניהול .3

 :הממונעת ההובלה

a. האפשר במידת ,לאחור בנסיעה הצורך של למניעה או להפחתה סטריות-חד מערכות בחינת. 

b. וכולי מסייע עובד, לאחור נסיעה על התרעות כלומר( לאחור נוסע כשהרכב המופעלים הגנה אמצעי.( 

c. באתר הנסיעה מהירות על מגבלות. 

d. מהם להימנע ניתן לא אם( מתים בשטחים קמורות במראות שימוש.( 

e. חיצונית תאורה של ותחזוקה התקנה. 

f. וכולי בטיחות נעלי, זוהרים אפודים כלומר( אישי מגן ציוד.( 

g. באתר נהיגה כללי. 

h. המתנה והסדרי עישון על איסור, באתר כללים כלומר( חיצוניים נהגים של בקרה.( 

i. וכולי צמיגים, בלמים, פנסים של הולמת תחזוקה, כלומר( תקין במצב להיות חייבים הרכב כלי.( 

j. ופריקה טעינה במהלך והעובדים הנהגים בטיחות. 

k. למתקן הכניסה בעת העובדים בטיחות. 

l. הרכב כלי לסוג בהתאם ,ממשלתית סוכנות או רשות ידי-על או/ו במפעל הסמכה תוכנית באמצעות יוסמכו הנהגים כל. 

 או להפחית המיועדים בטיחות נוהלי ותיישם תדריך ,שתחנך תוכנית ליישם חייב מתקן כל – בתחבורה הבטיחות לקידום תוכנית .4

 סעיפים לכלול צריכה התוכנית .לו מחוצה והן המתקן בתוך הן העובדים של לתחבורה הנוגע בכל לתנועה הקשורות תקריות למנוע

 :הבאים בנושאים

a. ובקסדות בטיחות בחגורות שימוש. 

b. ממנו וביציאה למתקן בכניסה רגל הולכי בטיחות. 
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 c. מהירות בקרת. 

d. ילדים חגירת. 

e. ונהיגה שתייה. 

f. וביטוח רישוי. 

 .בטוחה בצורה פיזית מבחינה אותם להפעיל מסוגלים להיות חייבים הממונעים הרכב כלי של המפעילים כל – רפואית הערכה .5

 – הדרכה .6

 .ממונעים רכב בכלי לשימוש האתר של התוכנית במסגרת והסמכה הדרכה לקבל חייבים העובדים :ממונע רכב כלי של מוסמך נהג

 .וצמודה מתמשכת השגחה ללא ממונעים רכב בכלי להשתמש לו שיותר לפני וההסמכה ההדרכה שלבי כל את להשלים צריך המפעיל
 :הבאים הפרטים את לכלול חייבת ההדרכה

 שנעשה ממונע רכב כלי של סוג בכל) ההדרכה מקבל של וביצוע המדריך של הדגמה( מעשיים וכישורים תאורטית הוראה •
 .שימוש בו

 .לאתר ספציפיים ונהלים כללים •

 .ותחזוקה תיקונים ,בדיקות •

 .העבודה במקום המפעיל ביצועי הערכת •

 .שצוינו לדרישות ציות-אי או/ו לרעה שימוש עקב ההסמכה לביטול מדיניות •

 :הבאים מהמקרים אחד לאחר רלוונטיים בנושאים רענון הדרכת לספק יש :רענון הדרכת

 .בטוחה בלתי בצורה הרכב כלי את מפעיל כשהוא נראה המפעיל •

 .לתאונה הובילה שכמעט בתקרית או בתאונה מעורב היה המפעיל •

 .בטוחה בצורה הרכב כלי את מפעיל אינו הוא שלפיה הערכה קיבל המפעיל •

 .אחר מסוג ממונע רכב בכלי לנהוג הוטל המפעיל על •

 .הממונע הרכב כלי של הבטוח התפעול על להשפיע העשויים העבודה במקום בתנאים או בנהלים ,במדיניות שינויים •

 .ממונע רכב כלי בכל המפעיל ביצועי של והערכה רענון הדרכת לבצע יש, שנים 3-ב פעם •

 וכישורים ידע להיות צריכים למדריך .ההנהלה ידי-על שאושר מדריך של צמודה השגחה תחת להתבצע חייבת ההדרכה :המדריך

 .למדריך להפוך כדי ההדרכה נושא שהם הממונעים הרכב כלי לגבי מספיקים

  תיעוד .7

 .לפחות שנים 3 למשך נהגים של והערכה הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות
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  :אחרות רשומות 

a. נוכחיות סיכונים הערכות. 

b. חודשים 3 למשך להישמר חייבים השימוש לפני בדיקות טופסי. 

c. הממונע הרכב כלי של החיים אורך כל למשך להישמר חייבות ותיקונים תחזוקה רשומות. 

d. הרלוונטיים במקרים חיצונים גורמים של בדיקה רשומות. 

 

 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,1-8 עמוד 
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 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 בטוח בלתי שימוש עקב לפציעות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .במכונות

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו במכונות הבטוח השימוש שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .במכונות לשימוש הבטיחות נוהלי את ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג

 .במכונות הבטוח השימוש נוהלי של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .במכונות הבטוח השימוש נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 בטוח לשימוש הבינלאומיים בתקנים עומדת שהיא ונקבע מוסמך מפקח ידי-על שנבדקה מכונה היא לשימוש מאושרת מכונה •

 .הדעת על מתקבלת לרמה הופחת לה המשויך ושהסיכון במכונות

 בטוח לשימוש בינלאומיים תקנים לפי מכונות לבדוק מסוגל שצבר והניסיון שעבר ההדרכה על שבהתבסס אדם הוא מוסמך מפקח •

 .מוכר חיצוני גורם של הסמכה מקבל זה אדם ,לרוב .במכונות

  למכונות ביחס בהם להשתמש שניתן ובמונחים בטוח לעיצוב כלליות בדרישות העוסקים בינלאומיים תקנים הם Type A תקני •

 ).מכונות בטיחות – ISO12100 כלומר(

 מסוימת בסדרה או משנה בקבוצת בטיחות של ספציפיים להיבטים המתייחסים בינלאומיים גנריים בטיחות תקני הם Type B תקני •

 ).מכונות של חשמלי ציוד – EIC 60204-1 כלומר( מכונות של

 ).תפירה מכונות כלומר( מכונות לסוגי ספציפיים בינלאומיים תקנים הם Type C תקני •

 מצייתת המכונה שלפיה, מפרסם המכונה שספק) שלישי צד דרך גם אותה לבצע ניתן( עצמית הצהרה היא ציות בנושא CE הצהרת •

 בתקן לעמוד חייבות המכונות. הדעת על מתקבלת לרמה ומופחת מנוהל ושהסיכון הבינלאומיים/האירופיים המכונות בטיחות לתקני

 .השתיים מבין המחמירה האפשרות – המקומיות בתקנות או זה

 מכונות כולל והוא המכונות מסך אחוז בתור מחושב הוא - המכונה של הכוללת הבטיחות לתיעוד המדד הוא בטוחות מכונות תקן •

+  בעבודה הבטיחות תקן+  בעבודה סכנות ניתוח) + המכונות על השפעה עם( המתקן של סיכונים הערכת+  לשימוש מאושרות

 .ותחזוקה תפעול כוללים הרכיבים כל. לעבודה ההכשרה במהלך הסמכה/הדרכה

 דרישות

 דרישות את ליישם ויש, במכונות בטוח שימוש בנושא מתועד סיכונים הערכת תהליך לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

 :הבאות המינימום

a. סכנות לאיתור והציוד המכונות כל של בדיקה. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 
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 c. בשתי שימוש הדורשים בקרים, משולבים מנעולים, מקובעים מגנים למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי של ויישום זיהוי 

 ).הידיים

, במכונות בטוח בלתי משימוש כתוצאה לפציעות סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר

a. הפחות לכל הכולל) חיצוני או פנימי( מוסמך מפקח ידי-על שהוכן טכני מסמך קיים – מכונות רכישת: 

i. במכונות שימוש של סיכונים הערכת )ISO 12100 דומה תקן או( 

ii. אירופיים לתקנים ציות הוכחת )EIC 60204-1 2006/42  האירופית הבטיחות הנחיית, חשמל/EC – נספח מכונות בטיחות I 
 השתיים מבין המחמירה האפשרות, המקומיות לתקנות או) רלוונטיים Type C ותקני, ובריאות בטיחות של חיוניות דרישות

iii. תפעול בדיקות של רלוונטיים דוחות 

iv. בתקני לעמוד חייבות וחלופיים חדשים חשמליים מנועים רכישות IE3 – ומעלה מתקדמת יעילות) .IEC 60034-30-1:2014( 

b. מכונות להתקנת הקשורים ולבטיחות לבריאות הסיכונים להפחתת אחיד תהליך – מכונות התקנת. 

i. צורכי; סיכונים הערכת בחינת, ממדים, משקל, גודל; להתקנה המכונות של הערכה הכוללת מכונות התקנת תוכנית לפתח יש 

תקן קוד  בתקן עיין – בבניין מבניות דרישות הערכת; פנוי נתיב; דרושה מומחיות, ציוד, הריסה, לפרוק היכן – התקנה

 .העובדים מקהל להפרדה מחסומים הצבת על להקפיד יש; הדרושים השירותים הערכת; מבנים בטיחות בנושא המנהיגות

ii. לבריאות שונות סכנות לגבי המידע את או; בכימיקלים ולטיפול חירום ובמקרי בשרפות לטיפול הדרישות את ולעדכן לבחון יש 

 מתאימים מחומרים נבנו, הולמת לכידה מהירות לספק תוכננו האוורור שאמצעי לוודא יש). וכולי לכימיקלים חשיפה, רעש(

 .כראוי והותקנו

iii. יותר מתקדם מסוג או סרוו מסוג שונות תפירה במכונות חלופיים או חדשים חשמליים מנועים לרכוש יש. 

 

c. המכונות תפעול לצורך הושלמו העבודה במהלך והוראות בטוחה עבודה תקן, בעבודה סכנות ניתוח – מכונות תפעול. 

d. סכנות ניתוח. האנרגיה מקורות לכל המתייחסים מכונות של השבתה/לנעילה ספציפיים נהלים קיימים – מכונות תחזוקת 

 .תחזוקה פעולות כוללים העבודה במהלך והוראות בטוחה עבודה תקן, בעבודה

e. מכונות השלכת 

i. סיכונים הערכת בחינת ,ממדים ,משקל ,גודל ;המותקנות המכונות של הערכה הכוללת מכונות השלכת תוכנית לפתח יש; 
 על להקפיד יש ;להרוס שיש שירותים קווי הערכת ;פנוי נתיב ;דרושה מומחיות ,ציוד ,הריסה ,לפרוק היכן – השבתה צורכי

 .העובדים מקהל להפרדה מחסומים הצבת

ii. של המנהיגות קוד לתקני בהתאם והשלכה השבתה של דרישות לזהות יש Nike המקומיות ולתקנות. 

f. המתקן בתוך פותחו/שתוכננו מכונות  

  

 שונות תפירה במכונות יותר מתקדם מסוג או סרוו מסוג במנועים להשתמש לספק מומלץ. 
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 i. בהן הבטיחות היבטי כל של מתועדת תכנון בדיקת עברו המכונות. 

ii. מכונות של מתועדת סיכונים הערכת 

iii. אירופיים לתקנים ציות הוכחת )EIC 60204-1 2006/42  האירופית הבטיחות הנחיית, חשמל/EC – נספח מכונות בטיחות I 
, השתיים מבין המחמירה האפשרות, המקומיות לתקנות או) רלוונטיים Type C ותקני, ובריאות בטיחות של חיוניות דרישות

 .מוסמך מכונות בטיחות מפקח שאישור כפי

g. הבטוחות המכונות של והאחוזים המספר לגבי רשומות ישמור המפעל - מדדים 

h. בטוחות מכונות 100%-ל להגיע שמטרתה אסטרטגית תוכנית ינהל במפעל השותף – מכונות לבטיחות אסטרטגית תוכנית 

 הדרכה .3

a. את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .העבודה תחילת עם בטיחות הדרכת לקבל חייבים מכונות עם שעובדים העובדים כל 

 :הבאים הפרטים

i. מפניהן להישמר וכיצד במכונות בשימוש סכנות. 

ii. בטוחים תפעול נוהלי. 

b. תכנון ונוהלי מכונות בטיחות של ונהלים תקנים לגבי הדרכה לקבל חייבים מכונות של ובפיתוח בתכנון המעורבים העובדים כל 

 .בטוחים

c. המכונות תפעול לצורך הסמכה/הדרכה קיבלו ,זמניים עובדים לרבות ,המפעילים כל. 

d. במכונות התחזוקה לפעילויות הסמכה/הדרכה קיבלו תחזוקה אנשי. 

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. הציוד חיי אורך לכל במכונות לשימוש בינלאומיים בטיחות לתקני הציות את המוכיח המכונה עבור טכני מסמך קיים. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של המנהיגות קוד תקני Nike - "אש בטיחות ניהול", "בתחזוקה בטיחות", "תעסוקתי לרעש חשיפה", "מבנים בטיחות", "מסוכנת אנרגיה בקרת ,"

 "לחץ ומערכות לחץ מכלי", "התעסוקתית החשיפה מגבלות", "למכונות בטיחות אמצעי", "חירום פעולות"

 הבינלאומי התקנים ארגון – ISO 12100 סיכונים של והפחתה הערכה – לתכנון כלליים עקרונות – מכונות בטיחות 

 האירופי האיחוד של במכונות השימוש הנחיית – MD 2006/42/EC 

 לאלקטרוטכניקה הבינלאומית הנציבות – EIC 60204-1 – כלליות דרישות: 1 חלק – מכונות של חשמלי ציוד 
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 תקן
הקשורות אליה או  ,סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודההספק יספק 

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 לחץ ולמערכות לחץ למכלי הקשורים ועתידיים נוכחיים סיכונים למניעת ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו לחץ ומערכות לחץ מכלי של והתחזוקה הבטיחות שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .זה תקן של הדרישות את ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג

 .זה תקן של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .זה תקן של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 הציוד. הסובב מהלחץ משמעותית שונה בלחץ נוזלים או גזים להעביר או להחזיק המיועד צינור או מכל :לחץ ומערכות לחץ מכלי •
 דודי, אליהם הקשורה והצנרת אוויר קולטי, אוויר מדחסי, בלחץ חמים מים דודי, אליהם הקשורה וצנרת קיטור דודי: השאר בין, כולל

 .הלאה וכן כימית תגובה ומכלי (LPG) גז לאחסון מכלים, צביעה מכונות, עיקור

 שונים בתהליכים לשימוש מהמכל יוצא המאויד או המחומם הנוזל .אחרים נוזלים או מים מחוממים שבו סגור מכל הוא :קיטור דוד •
 .ובישול מרכזי חימום ,מים חימום ,ייצור תהליכי כולל ,שונות בצורות לחימום או

 של ורקמה הדפסה, גיהוץ, תפירה, חיבור, גזירה לכלול העשויים בגדים ייצור תהליכי בהם שיש מתקנים :בגדים לגימור מתקנים •
 .בדים

 קרובות לעתים המשמש מתחדש שאינו דלק זהו .ופחמימנים פחמן של גבוהה כמות עם ,שחור-חום או שחור דליק משקע סלע :פחם •
 .קיטור לייצור

 הרבה פולט כבד מזוט ,מזוט של אחרים לסוגים בהשוואה .גולמי נפט של הנוסף והפיצוח הזיקוק לאחר הנותר הדלק :כבד מזוט •
 .תעשייה בענפי קיטור לייצור המשמש מתחדש שאינו דלק זהו .אחרים מזוט סוגי מאשר הבעירה במהלך פחמן יותר

 ,אוויר לטיהור ציוד ,אוויר מדחסי כולל ,רכיבים של משולבות מערכות המורכבות משנה מערכות של קבוצה :דחוס אוויר מערכות •
 .דחוס באוויר המשתמשים שונים ויישומים פנאומטית בצורה המופעלות מכונות ,פנאומטיים כלים ,צינורות ,בקרות

 .המפעל עבור שירותים או מוצרים ,חלקים של ספק כל :משנה קבלן •

 

 דרישות

  :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. להם המשויכות הסכנות לפי לחץ ומערכות לחץ מכלי של וסיווג זיהוי. 

b. הכלולות אחרות ובמערכות קיטור בצינורות ,בדודים ,לחץ במכלי משימוש הנובעות לסכנות הקשורים סיכונים הערכת 

 .זה בתקן

c. לחץ ולמערכות לחץ למכלי הקשורים) אישי מגן ציוד, ניטור למשל( סיכונים להפחתת בקרה אמצעי זיהוי. 

d. קיימות מערכות של ובתכנון בחומרים שינויים נעשים וכאשר חדשים לחץ מכלי של סיכונים הערכות לבצע יש. 
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 חייבים אשר, עבודה אזור או/ו תהליך לכל הקשורים סיכונים של לצמצום או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2 

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים את לכלול

a. היצרן להמלצות בהתאם לחץ ומערכות לחץ מכלי ולבדוק לכייל ,להתקין יש - חדשות מכונות התקנת: 

 הפעלתן לפני כראוי קיטור מערכות ולבודד לתחזק יש •

b. תוכננו שלשמה למטרה משמשים הלחץ ומערכות הלחץ מכלי כל – בטוח תפעול. 

 מוקדמים אזהרה סימני מזהה חריגים תנאים או לחץ רמות של הניטור מערכת •

 ומיומנים מוסמכים המפעילים •

c. של כשלים או תקלות למנוע כדי מונעת תחזוקה לתוכניות כפופים הלחץ ומערכות הלחץ מכלי כל – מונעת תחזוקה תוכנית 

 :הפחות לכל, הכוללות, אזהרה ומערכות בטיחות שסתומי

 שנתיות בדיקות •

 הלחץ מכלי כל של בטיחות ושסתומי מתגים ,לחץ וסתי של טכניות בדיקות •

 הלחץ מכלי של והגיל החומר עמידות של אחרות ובדיקות) PT( נוזלים חדירת בדיקת), UT( קולית-על בדיקה •

 ,בידוד הכוללת עיבוי שחזור מערכת ,קיטור צינורות ,דודים מארזי של והתפקוד הקיום סקירת כולל ,קיטור דודי מערכת •
 למים הולמים אחסון ומכלי אדים מלכודות תחזוקת

 האוויר דליפות ושיעורי ,הדחוס האוויר הפצת מערכת של הלחץ וויסות התחזוקה סקירת כולל ,דחוס אוויר מערכות •

 המערכת ברחבי

 של ולמניעה ולגילוי אוויר הפצת צינורות של ולהחלפה לתיקון הולמים תחזוקה נוהלי מחייבות דחוס אוויר מערכות •

 אוויר דליפות

 הכוללות עיבוי שחזור מערכות ,קיטור צינורות ,דודים מארזי עבור הולמים תחזוקה נוהלי מחייבת קיטור דודי מערכת •

 .למים הולמים אחסון ומכלי אדים מלכודות ,בידוד

d. ותפירה גזירה הכוללים בגדים גימור במתקני קיטור לדודי ביחס נוספות דרישות  

 המתקנים לא ירכשו דודי קיטור מרכזיים חדשים. •

קבלני קיימים נהלים למניעת השימוש הנוכחי והעתידי בדודי קיטור מרכזיים בתהליכי גיהוץ, כולל במפעלים של  •

 משנה. לאחר השבתתם, יש לסמן אותם כבלתי פעילים ולהשליך אותם כראוי.

 .2020 בינואר 1-מדיניות בכתב האוסרת על השימוש בדודי קיטור מרכזיים החל מ •

 .שנים 5 למשך ההשלכה לגבי רשומות לשמור יש •
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 הדרכה .3 

a. צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר שנתית והדרכה ראשונית הדרכה לקבל חייבים המורשים העובדים כל :הלחץ מכלי כל 

 :הבאים הפרטים את לכלול

 והמערכת הציוד של פוטנציאליות סכנות •

 בטוחים ולתחזוקה לתפעול נהלים •

 .חירום נוהלי •

b. הפחות לכל .מכן לאחר שנתית והדרכה ראשונית הדרכה לקבל חייבים המורשים העובדים כל :דחוס אוויר ומערכות דודים, 
 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה

 במתקן הנמצאים הדחוס האוויר מערכת או הדוד סוג •

 .קבלת רישיון לתפעול הדוד •

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך תחזוקה רשומות. 

c. לפחות שנים 3 למשך בדיקה רשומות. 

d. של זמינים תרשימים שמירת: 

 הדחוס האוויר ומערכות הקיטור מערכות של הצנרת •

 תחזוקה רשומות וכן ,שלהן והסוג מספרן ,אדים מלכודות מיקום •

 וטמפרטורה לחץ מדי של מיקום •

 מים לאחסון מכלים של וסוג מיקום •
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן לחץ מכלי
 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של המנהיגות קוד תקני Nike - "לאוויר פליטות", "מוצקה פסולת", "שפכים", "במכונות בשימוש בטיחות" 

  תקןInternational Efficiency (IE)  IEC 60034-30-1: 2014 

 הבינלאומי התקנים ארגון – (ISO)   31000:2009 סיכונים ניהול 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן למכונות בטיחות אמצעי
 

 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 נעים מכונות חלקי עקב לפציעות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו למכונות הבטיחות אמצעי שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .למכונות הבטיחות אמצעי נוהלי את ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג

 .למכונות הבטיחות אמצעי נוהלי של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .למכונות הבטיחות אמצעי נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 חומרים או אנשים להעביר כדי ,אנכי בפיר מכני באופן ויורדים עולים אשר כלוב או מפלטפורמה המורכב הרמה התקן היא מעלית •

 .בבניין לאחרת אחת מקומה

 מכונות של צפויים בלתי אתחול או אנרגיזציה מפני העובדים על להגנה ספציפיים והליכים נהלים הם אלה (LOTO) השבתה/נעילה •

 .תחזוקה או טיפול פעילויות במהלך מסוכנת אנרגיה שחרור או ,וציוד

 חלקים ,צביטה נקודות כגון סכנות מפני המכונה באזור האחרים והעובדים המפעיל על להגנה שיטות הם למכונות בטיחות אמצעי •

 ,ידיים בשתי הפעלה התקני ,בטיחות מעקות כוללות למכונות הגנה לאמצעי דוגמאות .וניצוצות מתעופפת פסולת ,מסתובבים
 .וכולי משולבים מנעולים

 דרישות

 :הפחות לכל, הכוללת למכונות בטיחות אמצעי בנושא מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. נעים מכונות לחלקי המשויכות סכנות לאיתור והציוד המכונות כל של סקירה. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. בשתי שימוש הדורשים בקרים, משולבים מנעולים, מקובעים מגנים למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי של ויישום זיהוי 

 ).הידיים

 חייבים אשר, נעים מכונות מחלקי כתוצאה לפציעות סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים את לכלול

a. מפניהן ולהגן סכנות למנוע במטרה שינויים שעבר או/ו חדש ציוד של הערכה. 

b. יציבה בצורה אותם למקם ויש כהלכה לתפקד חייבים הבטיחות אמצעי. 

c. נוספות סכנות ליצירת יובילו הבטיחות שאמצעי אסור. 

d. בטיחות אמצעי של התקנה מחייבים העבודה משטח מעל מטרים 2.1-מ נמוך בגובה הממוקמים אחר מסתובב וציוד מאווררים 

 .ומטה מ"ס1.25 בגודל פתחים עם
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן למכונות בטיחות אמצעי
 e. אוטומטי כיבוי מנגנון עם משולבת נעילה וליישם כלובים בתוך מסתובבים חלקים הכוללות מכונות למקם יש. 

f. ההפעלה במהלך לזוז שעשויים ציוד או מכונות לאבטח יש. 

g. למכונות הבטיחות אמצעי של שנתיות בדיקות. 

h. השבתה/נעילה בדרישות העומדים ותיקונים מונעת תחזוקה. 

 – הרמה וציוד נעות מדרגות ,מעליות .3

 לכל ,הכוללת ההרמה וציוד הנעות המדרגות ,המעליות של מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל :סיכונים הערכת

 :הפחות

a. הרמה וציוד נעות מדרגות ,מעליות של ולתחזוקה לתפעול המשויכות סכנות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. מונעת תחזוקה, משולבים מנעולים למשל( הדעת על מתקבלת לרמה הסיכון להפחתת בקרה אמצעי של ויישום זיהוי.( 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול שחייבים הרמה וציוד נעות מדרגות ,מעליות עבור נהלים ליישם חייב מתקן כל :תוכנית

a. זו עובדה של סימון ,אדם בני של לשימוש מיועד אינו הציוד אם .הבטוח הנשיאה עומס ציון. 

b. אורח ולעוברי למשתמשים פציעה של סיכון שמונעת בצורה התקנה או מיקום. 

c. פציעות למנוע כדי המתאימים במקרים בטיחות ואמצעי מחסומים ,משולבים מנעולים ולהפעיל להתקין יש. 

d. בקביעות מתבצעת מונעת תחזוקה. 

e. השבתה/נעילה של הדרישות לפי מתבצעות ותחזוקה תיקון פעילויות. 

f. שמיש בלתי כשהציוד כניסה למניעת ושלטים מחסומים הצבת. 

g. חירום במקרי הרמה ובציוד נעות במדרגות ,במעליות לשימוש המתייחסים נהלים קיימים. 

h. המקומי לחוק התואמים במועדים חיצוניים גורמים מצד והסמכות בדיקות ביצוע. 

i. לפחות מטרים 2.1 הוא העובדים מעל הממוקם חפץ מכל האנכי המרווח. 

 ההדרכה ,הפחות לכל .העבודה תחילת עם בטיחות הדרכת לקבל חייבים נעים מכונות חלקי עם שעובדים העובדים כל – הדרכה .4

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה

 .במכונה הטמונות סכנות •

 .בטוחים תפעול נוהלי •

 .בהם ההולם והשימוש המכונה של הבטיחות אמצעי על מידע •

 .אחרים בטוחים לא תנאים קיימים אם או שמישים בלתי ,פגומים ,חסרים הבטיחות אמצעי אם הודעה נוהלי •

  תיעוד .5

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות
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  :אחרות רשומות 

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. הציוד חיי אורך לכל שינויים בו שנערכו או חדש ציוד של הערכה רשומות. 

c. לפחות שנים 3 למשך ותחזוקה בדיקה רשומות לשמור יש. 

d. הציוד חיי אורך לכל תיקון רשומות לשמור יש. 
 

 
 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" מסוכנת אנרגיה בקרת" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,16-8 עמוד 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן בלייזר בשימוש בטיחות
 

 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 ללייזר תעסוקתית לחשיפה הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו בלייזר בשימוש הבטיחות שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .בלייזר בשימוש בטיחות של והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .בלייזר בשימוש הבטיחות תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .בלייזר בשימוש הבטיחות תוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 היא רגיל לאור שבניגוד, אור של וחזקה צרה קרן המפיק מכשיר הוא )קרינה של מאולצת פליטה ידי על אור הגברת( לייזר •

 מדידה מערכות, רפואיות פעולות ביצוע, מתכת חיתוך: כוללות בלייזר לשימוש דוגמאות. וכיוונית מסודרת), אחד צבע( מונוכרומטית

 .בידור לצורך אור דפוסי ויצירת

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. קשורות וסכנות לייזרים של וסיווג זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. אישי מגן ציוד, ניטור למשל( סיכונים להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 לכלול חייבים אשר ,ללייזר תעסוקתית חשיפה של סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את

a. לקרן חשיפה למניעת משולבים ומנעולים הגנה אמצעי הכוללת בצורה מתוכנן להיות חייב לייזר כל. 

b. בלבד מורשים לעובדים מוגבל אזור. 

c. בלייזר שימוש נעשה שבהם באזורים ומודעות שלטים. 

d. לעובדים הולם מגן ציוד. 

e. עמו לעבודה או בלייזר לטיפול לתפקיד ספציפיים כתובים נהלים. 

f. חירום נוהלי. 

g. היצרן המלצות לפי לייזר מערכות ולבדוק לכייל יש. 

h. שלהן ההפעלה לפני הלייזר במערכות הליקויים כל את לתקן יש. 
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  – הדרכה .3 

 ,הפחות לכל .התפקיד בתחילת המודעות להעלאת הדרכה לעבור חייבים הרלוונטיים העובדים :בלייזר בשימוש לבטיחות מודעות

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה

 .אלה בסכנות לשלוט ניתן וכיצד ,אליהן להיחשף עלולים שהעובדים ספציפיות וסכנות לייזר קרינת של השפעות  •

 .בטוחה עבודה נוהלי •

 .חירום נוהלי •

 צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר שנתית והדרכה ראשונית הדרכה לקבל חייבים המורשים העובדים :בלייזר בשימוש בטיחות

 :הבאים הפרטים את לכלול

 .במתקן הנמצאים הלייזר סוגי •

 .במתקן הנמצאים הלייזר לסוגי החשיפה של פוטנציאליות סכנות •

 .מהן הנובעות והסכנות חשיפה רמות •

 .סכנות של הערכות תוצאות •

 .בטוחה עבודה נוהלי •

 .חירום נוהלי •

  – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין. הפחות לכל שנה 30 ועוד ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך ציוד לבדיקת כיול רשומות לשמור יש. 

c. הציוד חיי אורך לכל תחזוקה רשומות לשמור יש. 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 



  

 

 2017 ספטמבר 73 עמוד –בטיחות בתחזוקה  – המנהיגותתקן קוד 

 NIKE של המנהיגות קוד תקן בתחזוקה בטיחות
 

 תקן
הקשורות אליה או  ,ופציעות הנובעות מהעבודההספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות 

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 הקשורות לסכנות חשיפה או בציוד כשל של הסיכון של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .ותיקון תחזוקה לפעילויות

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו בתחזוקה בטיחות של והנהלים שהמדיניות לוודא חייב האתר מנהל

 .בתחזוקה הבטיחות נוהלי את ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג

 .בתחזוקה בטיחות של והנהלים המדיניות את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב תחזוקה מחלקת נציג

 .בתחזוקה בטיחות של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .בתחזוקה בטיחות של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 עשויה אשר אחר הצתה מקור או ניצוצות ,גלויה להבה הכוללת אחרת פעילות כל או ליטוש ,חיתוך ,ריתוך היא גלויה באש עבודה •

 .זיהוי מערכות להפעלת או אש להתלקחות או לעשן לגרום

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת תחזוקה בנושא מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. ותיקון תחזוקה למשימות המשויכות סכנות זיהוי. 

b. שזוהו לסכנות הקשורים סיכונים הערכת. 

c. גלויה באש לעבודה היתר, אישי מגן ציוד למשל( סיכונים של למניעה או להפחתה בקרה אמצעי זיהוי.( 

 :לכלול חייבים הנהלים ,הפחות לכל .תחזוקה נוהלי ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. הסדנאות של והניקיון התקין המצב על הקפדה. 

b. בטוחה ובצורה כראוי פועלים והציוד הכלים כל. 

c. היצרן של הציוד למדריכי גישה יש. 

d. בשימוש ונמצא לעובדים ניתן אישי מגן ציוד. 

e. כוללת והתיקונים המונעת התחזוקה מערכת: 

 .ותעדוף תזמון יכולות •

 .שהושלמו העבודות פרטי •

 .עבודה כל שהשלים העובד ושם תאריך •

 .כלי או ציוד פריט כל של תיקון/תחזוקה רשומת •
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן בתחזוקה בטיחות
 f. כולל ,במיוחד לכך מיועד אינו באזור מתבצעת גלויה באש שעבודה פעם בכל גלויה באש עבודה להיתרי ומערכת בטיחות נוהלי 

 :לכלול צריך גלויה באש עבודה היתר .דליקים חומרים פינוי

 .גלויה באש העבודה של וסוג מיקום •

 .שלה הזמן ומשך העבודה תחילת שעת •

 .השלמתה ולאחר במהלכה ,מתחילה שהעבודה לפני לנקוט שיש זהירות אמצעי •

 .העבודה את המבצע והעובד המפקח •

 .דרוש אישי מגן ציוד •

 .שרפות לכיבוי ציוד של דרישות •

 .ההיתר על לחתום שיכולים מורשים אנשים של רשימה •

  הדרכה .3

 :הפחות לכל ,הכוללת הדרכה לקבל חייבים :תחזוקה עובדי

 .בתחזוקה הבטיחות תוכנית של ספציפיות דרישות •

 .שלהם ותחזוקה שלהם אחסון ,בכלים שימוש •

 .וכלים ציוד של מונעת תחזוקה דרישות •

 :הפחות לכל ,הכוללת שנתית הדרכה לקבל חייבים :גלויה באש עבודה לביצוע המורשים עובדים

 .גלויה באש לעבודה היתר לקבלת והנוהל המערכת •

 ).אש לכיבוי ציוד כולל( בציוד שימוש •

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 :אחרות רשומות

a. נוכחיות סיכונים הערכות. 

b. לפחות שנים 3 למשך מונעת תחזוקה רשומות. 

c. הציוד חיי אורך לכל תיקון רשומות לשמור יש. 

d. לפחות שנים 3 למשך גלויה באש עבודה היתרי. 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן בתחזוקה בטיחות
 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט 

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" מסוכנים חומרים" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" בחשמל בשימוש בטיחות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" מסוכנת אנרגיה בקרת" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,23-4 עמוד 

 

 



  

 

 2017 ספטמבר 76 עמוד –בשימוש בחשמל בטיחות  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן בחשמל בשימוש בטיחות
 

 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 בחשמל בשימוש לסכנות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו בחשמל בשימוש הבטיחות תוכנית שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 הבטיחות תוכנית של שנתיות וביקורות רשומות שמירת ,הדרכות ,כתובים נהלים ,סיכונים הערכות ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג
 .בחשמל בשימוש

 .בחשמל בשימוש הבטיחות לנוהלי בקשר הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .בחשמל בשימוש הבטיחות נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת בחשמל שימוש משימת כל עבור מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. משויכות וסכנות לחשמל הקשורות משימות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. וכולי בטוחה עבודה נוהלי, הדרכות, תפעול נוהלי, אישי מגן ציוד למשל( סיכונים של למניעה או להפחתה בקרה אמצעי.( 

 הנהלים .בחשמל השימוש לסכנות הקשורים הסיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים לפרטים להתייחס חייבים

a. בטיחות כוללת בשימוש בחשמל: 

 .חשמלי בציוד תיקונים לבצע צריכים ומורשים מיומנים עובדים רק •

 לביצוע מיוחד באופן ומורשים לכך מוסמכים להיות חייבים חיים חשמליים במעגלים עבודה המבצעים אנשים •

 .שכזו עבודה

 בעמודים שימוש, מיוחדים חשמל חדרי למשל( מקריים נזקים מפני מוגנים להיות חייבים חשמל של סעף ארונות •
 ).וכולי רבים ובמעקות

 .מורשים לעובדים מוגבלת להיות חייבת חשמל של סעף לחדרי הגישה •

 מפני ומוגנים לגמרי סגורים להיות חייבים הסעף ותיבות המתגים ,המפסקים ,החשמליים הסעף לוחות כל •

 .רטיבות

 .המבוקר הציוד את לזהות כדי מסומנים להיות חייבים החשמלית הבקרה מכשירי כל •

 .מטרים 0.9 של מרווח מחייבים הסעף לוחות כל •

 .חשמל לכבלי חשמליים לא רכיבים לצרף אסור .אורכם לכל מלאה תמיכה דורשים הכבלים כל •
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 ).חשופים מעגלים ללא( טוב במצב להיות חייבים החשמל וכבלי החשמל חוטי כל • 

 .בלבד זמני בסיס על מאריכים בכבלים להשתמש יש •

 .רטובים באזורים (GFCI) התחשמלות נגד מגן מפסק להתקין יש •

 .זמינים להיות חייבים באתר בחשמל בשימוש הבטיחות כללי •

b. חשמל בדיקות: 

 בסוג ,המדינה בתקנות תלויה אלה בדיקות תדירות .ותפעול בטיחות בדיקות לביצוע זמנים לוח להיות חייב באתר •

 .השימוש ובתדירות בשימוש נמצא הוא שבה בסביבה ,הציוד

 .ובתקנים בקודים עומדים שהם לוודא כדי להיבדק חייבים וקיימים חדשים במתקנים משמעותיים שינויים •

 .חשמל ליקויי של ולתיקון לתעדוף תהליך •

c. חיים מעגלים עם לעבודה( מגן ציוד:( 

 .הסיכונים הערכת לפי כנדרש מגן ובמשקפי חשמל לעבודות המאושרות מגפיים/בנעליים להשתמש יש •

 .כראוי מבודדים להיות חייבים חשמל לעבודות המשמשים הכלים כל •

 .חשמל בחדרי סעף לוח כל לפני חשמל לעבודות מותאמים רצפה כיסויי להתקין יש •

 .חשמל ליקויי על הדיווח נוהלי ושל בחשמל בשימוש הבטיחות כללי של הדרכה לעבור חייבים העובדים כל – הדרכה .3

 מיומנים להיות ,הפחות לכל ,חייבים חיים במעגלים או החשמל במערכת לעבודות המוסמכים אנשים :בחשמל בשימוש בטיחות

 :לאתר הספציפיות הבאות הדרישות מבחינת

 .שלהם העבודה לסביבת הקשורות הסכנות זיהוי •

 .מתאים מגן ובציוד הולמים בנהלים שימוש •

 .בציוד בשימוש ובטיחות חיים חשמליים מעגלים של ולהשבתה לנעילה נהלים •

 .אישי מגן ציוד של ותחזוקה טיפול •

  – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך להישמר חייבות בחשמל לשימוש הקשורות ומחלות פציעות לגבי רשומות :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת 

b. המתקן או הציוד חיי לאורך להישמר חייבות בדיקה רשומות. 
  



  

 

 2017 ספטמבר 78 עמוד –בשימוש בחשמל בטיחות  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן בחשמל בשימוש בטיחות
 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט 

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" מסוכנת אנרגיה בקרת" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,31-8 עמוד 

 



  

 

 2017 ספטמבר 79 עמוד –בקרת אנרגיה מסוכנת  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן מסוכנת אנרגיה בקרת
 

 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 השבתה/לנעילה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק (LOTO) אנרגיה בקרת על להקפיד כדי וציוד מכונות של 

 .מסוכנת

  אחריות תחומי 

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו LOTO שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .LOTO של והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים, לקבוע חייב HSE נציג

 .LOTO של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .LOTO של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 שחרור או צפויה בלתי מאנרגיזציה כתוצאה נזק לגרום העלולה במכונות שיורית או אצורה אנרגיה כל היא מסוכנת אנרגיה •

 או פוטנציאלית אנרגיה ,מכנית תנועה ,כימיות תגובות ,תרמית אנרגיה ,חשמלית אנרגיה כוללת זו אנרגיה .האצורה האנרגיה

 .אצורה אנרגיה

 של צפויים בלתי אתחול או אנרגיזציה מפני העובדים על להגנה ספציפיים והליכים נהלים הם אלה (LOTO) השבתה/נעילה •

 .תחזוקה או טיפול פעילויות במהלך מסוכנת אנרגיה שחרור או ,וציוד מכונות

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. ממקורות הנובעות הקשורות והסכנות) ציוד או מכונות של תיקון או ניקוי, בדיקה, תחזוקה, התקנה כגון( משימות, ציוד זיהוי 

 .בקרה ללא מסוכנת אנרגיה

b. מסוכנת לאנרגיה הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. נוהלי, למשל( סיכונים של למניעה או להפחתה בקרה אמצעי LOTO.( 

 הנהלים .מסוכנת אנרגיה של לבקרה הקשורים הסיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים לפרטים להתייחס חייבים

a. נוהלי לתעד יש LOTO מרובים אנרגיה מקורות בעל ציוד עבור למכונות ספציפיים. 

b. יכולים ותגים מנעולים המתקינים העובדים רק .אנרגיה לבקרת מכשירים לאבטחת אישיים ותגים מפתחות ,מנעולים לחלק יש 

 .אותם להסיר

c. ציוד של אנרגיזציה וביטול בידוד: 

 .מכניות מערכות המפעילים מנועים של כיבוי או ניתוק •

 .נעילה/החשמל ניתוק ידי-על חשמליים מעגלים אנרגיזציה ביטול •

 .הזרמה או פנאומטיות ,הידראוליות במערכות נוזלים או גז של הזרימה חסימת •



  

 

 2017 ספטמבר 80 עמוד –בקרת אנרגיה מסוכנת  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן מסוכנת אנרגיה בקרת
 .המשיכה מכוח הנובעת תנועה ומניעת מכונות חלקי חסימת • 

d. במערכת אנרגיזציה ביטול לאחר אצורה אנרגיה פיזור: 

  אטמוספרי ללחץ מגיע הפנימי שהלחץ עד אגירה מכלי או אחרים ממכלים, לחץ ממכלי נוזלים או גז הוצאת •
 ).והסביבה העובדים בבטיחות בהתחשב(

 .הארקה ידי-על קבלים פריקת •

 .דחוסים או מתוחים קפיצים של חסימה או שחרור •

 .והבידוד הכיבוי לאחר מלאה לעצירה מגיעה כשהמערכת אינרציאליים כוחות שחרור •

e. האנרגיזציה וביטול הבידוד אימות. 

f. ציוד של חוזרת אנרגיזציה: 

 .מסוכנות מנקודות התרחקו שהעובדים לאחר חוזרת ואנרגיזציה בטוח אתחול ,מנעולים הסרת ,העבודה בדיקת •

 הולמת הגנה לצורך אמצעים לנקוט יש ,הציוד או המכונה את להזיז או לבדוק כדי LOTO מכשירי זמנית להסיר יש כאשר •

 .העובדים על

 .פועל והציוד הושלמה שהעבודה ברגע לעובדים להודיע יש •

 .בטוחה פעולה להבטיח כדי חוזרת לאנרגיזציה ציוד ניטור •

g. לבידוד אחד אמצעי קיים כשלא בלבד השבתה בתג שימוש. 

h. הבידוד בתהליך מעורב אחד מעובד יותר כאשר לנעילה מרובים ונהלים ציוד. 

i. יצאו העובדים ושכל בטוחה שהמכונה למסקנה שהגיע לאחר ,עצמו האתר מנהל ידי-על רק מותרת מנעולים של בכוח הסרה 

 .הסכנה מאזור

 .משנה וקבלני קבלנים, עובדים כולל, LOTO נוהלי של שנתי מתועד ניטור תהליך לבצע חייב מתקן כל – ניטור .3

 .LOTO לגבי המודעות להגברת הדרכה לקבל חייבים העובדים כל – הדרכה

 את לכלול חייבת ההדרכה .שנה מדי רענון הדרכת לבצע יש .לגמרי מיומנים להיות חייבים LOTO נוהלי בביצוע המעורבים העובדים

 :הבאים הפרטים

 .לבודד יש מקורות ואילו ,האנרגיה מקורות כל את לבודד וכיצד היכן •

 .בקרה במכשירי ובתגים במנעולים שימוש •

 .הבידוד אימות •

 .בטוחה בצורה חוזרת ולאנרגיזציה לאתחול נהלים •

 .סכנות של ובקרה זיהוי •

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 שנים 5 למשך אלה רשומות לשמור יש .מסוכנת לאנרגיה לחשיפה הקשורות התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות

 .לפחות



  

 

 2017 ספטמבר 81 עמוד –בקרת אנרגיה מסוכנת  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן מסוכנת אנרגיה בקרת
  :אחרות רשומות 

a. נוכחיות סיכונים הערכות לשמור חייב מתקן כל. 

b. לפחות שנים 3 למשך ניטור רשומות לשמור חייב מתקן כל. 

 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,10-8 עמוד 
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 תקן
הקשורות אליה  ,הנובעות מהעבודההספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות 

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים  .או המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .פוטנציאליים מבחינת הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 מוקפים למקומות לכניסה הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .וצרים

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו וצרים מוקפים למקומות הכניסה שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .וצרים מוקפים למקומות לכניסה והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 למקומות לכניסה והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים
 .וצרים מוקפים

 .וצרים מוקפים למקומות לכניסה והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 ואינו וליציאה לכניסה מוגבלים דרכים כולל, אליו להיכנס לעובד לאפשר כדי מספיק גדול שהוא חלל כל הוא וצר מוקף מקום 

 ).בורות, אחסון מכלי, דודים, אחרות תעלות, ביוב תעלות, ביוב פתחי, למשל( העובד של ממושכת לשהייה מיועד

O הבאים מהמאפיינים יותר או אחד כולל היתר הדורש וצר מוקף מקום: 
 מסוכנת לאטמוספרה פוטנציאל; 
 לגמרי בו לשקוע עלול שהעובד חומר; 
 מטה כלפי משופעת רצפה או עליו שסוגרים קירות עקב להיחנק או להילכד לעובד לגרום העלולה פנימית תצורה 

 או; קטנה להצטלבות שמובילה
 לבטיחות או לבריאות אחרת מוכרת חמורה סכנה מכיל. 

O סכנה בו ואין, חמורה לפציעה או למוות לגרום העלולות סכנות בו שאין וצר מוקף חלל הוא היתר דורש שאינו וצר מוקף מקום 

 .אטמוספרית לסכנה פוטנציאל או אטמוספרית

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת וצר מוקף מקום כל עבור מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. הקשורות והסכנות והצרים המוקפים המקומות כל זיהוי. 

b. סכנה לכל הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. וכולי הדרכה, תקשורת, אישי מגן ציוד, כניסה נוהלי למשל( סיכונים של למניעה או להפחתה בקרה אמצעי זיהוי.( 

 :הפחות לכל הבאים הפרטים את לכלול שחייבים ,וצרים מוקפים מקומות עבור בכתב נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. היתר הדורשים וצרים מוקפים מקומות: 

 .כניסה היתרי מחייבים הסיכונים הערכת לפי גבוה עד בינוני סיכון בעלי וצרים מוקפים מקומות •

 .היתר הדורשים וצרים מוקפים למקומות מורשים בלתי עובדים של הכניסה את להגביל יש •

 :כך מנוסח להיות צריך השלט .הגישה נקודות בכל אזהרה שלטי לתלות יש •

 ".אסורה הכניסה, היתר הדורש וצר מוקף מקום – סכנה"
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 b. ומשגיחים מפקחים לרבות ,היתר הדורשים וצרים מוקפים למקומות הנכנסים עובדים של אחריות תחומי. 

c. כניסה היתר לקבלת דרישות: 

 .והצר המוקף המקום שם •

 .הכניסה היתר של התוקף לתפוגת ושעה תאריך כולל ,העבודה של הזמן ומשך תאריך ,הכניסה מטרת •

 .הכניסה על ומפקחים משגיחים ,להיכנס המורשים עובדים רשימת •

 .אתן להתמודד וכיצד והצר המוקף למקום הקשורות הסכנות •

 .בידוד נוהלי •

 .הדעת על מתקבלים כניסה תנאי •

 .רצוף ניטור של ותוצאות דרושה אטמוספרה בדיקת •

 .חירום ומקרי חילוץ דרישות •

 .ולנכנסים למשגיחים תקשורת נוהלי •

 ).מלאה גוף רתמת, וכננת חצובה, למשל( נדרש כניסה ציוד •

 ).גלויה באש עבודה, למשל( אחרים היתרים של פרטים •

d. והבדיקות הניטור ציוד כל של הכניסה לפני עצמי וכיול שנתי כיול. 

e. באתר קבלנים ,עובדים כולל ,וצרים מוקפים למקומות כניסה נוהלי לקביעת ומתועד שנתי תהליך לבצע חייב מתקן כל 

 .משנה וקבלני

f. היתר דורשים שאינם וצרים מוקפים מקומות בתור וצרים מוקפים מקומות לסיווג הדרישות.  

 פוטנציאלית או ממשית מסוכנת אטמוספרה מכיל אינו והצר המוקף שהמקום ודא. 

 סכנות כוללות אלה סכנות .חמורה לפציעה או למוות לגרום שיכולות סכנות מכיל לא והצר המוקף שהמקום ודא 

 .נעים חלקים או התחשמלות ,נוזלי או מוצק בחומר שקיעה כולל ,לבטיחות או לבריאות מוכרות
 עד היתר הדורש וצר מוקף מקום בתור לחלל להתייחס יש ,סכנה המהווה משהו להסיר כדי נכנס העובד כאשר 

 .חולפת שהסכנה

 שינויים כאשר ,הצורך במידת ,היתר הדורשים כמקומות היתר דורשים שאינם וצרים מוקפים מקומות מחדש סווג 

 .לנכנסים הסכנות את מגבירים החלל של בתצורה או בשימוש

) חילוץ, פיקוח, השגחה, כניסה, למשל( וצרים מוקפים במקומות בעבודה המעורבים העובדים כל עבור הדרכה להעביר יש – הדרכה .3

 :לכלול חייבת זו הדרכה. מכן לאחר בשנה פעם ולפחות התפקיד בתחילת

 .וצרים מוקפים למקומות כניסה של בקרה ואמצעי סכנות •

 .כניסה היתרי •

 .הציוד בכל שימוש •

 .תקשורת •

 .חירום ומקרי חילוץ דרישות •
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  תיעוד .4 

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 שנים 5 למשך אלה רשומות לשמור יש .וצרים מוקפים למקומות הקשורות התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות

 .לפחות

  :אחרות רשומות

a. נוכחיות סיכונים הערכות. 

b. לפחות אחת שנה למשך וצרים מוקפים למקומות כניסה היתרי. 

c. לפחות שנים 3 למשך ניטור ציוד של כיול רשומות. 

d. לפחות שנים 3 למשך ניטור רשומות. 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,53-4 עמוד 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן קבלנים של בטיחות
 

 תקן
הקשורות אליה או  ,הספק יספק סביבת עבודה בטוחה וינקוט את הצעדים הנחוצים כדי למנוע תאונות ופציעות הנובעות מהעבודה

הספק ישתמש במערכות לזיהוי ולמניעה של סיכונים פוטנציאליים מבחינת  .המתרחשות במהלכה או כתוצאה מהתפעול של מתקני הספק

 .הבטיחות של כל העובדים ולתגובה להם

 של לפעילויות הקשורים וסביבה בטיחות ,בריאות סיכוני של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .משנה וקבלני באתר קבלנים

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו הקבלנים של הבטיחות שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .הקבלנים של הבטיחות תוכנית את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו הרלוונטיים והעובדים באתר הרלוונטיים שהקבלנים לוודא חייב הקבלן של קשר איש
 .הקבלנים של הבטיחות

 תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו הרלוונטיים והעובדים הקבלן של הרלוונטי הקשר שאיש לוודא חייבים ומפקחים מנהלים
 .הקבלנים של הבטיחות

 .הקבלנים של הבטיחות תוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים והעובדים באתר הקבלנים

 הגדרות

 .המשנה קבלן או הקבלן של הפרויקט על העבודה פעילויות לתיאום האחראי האדם הוא הקבלן של הקשר איש •

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. משנה לקבלני או לקבלנים להקצות שניתן קשורות וסכנות משימות. 

b. שצוינו לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. הסיכון של למניעה או להפחתה הבקרה אמצעי זיהוי. 

כל מתקן חייב לקיים תהליכי הסמכה של קבלנים או קבלני משנה המבצעים תחזוקה של ציוד או של המתקן או  – הסמכה .2

 המבצעים משימות בעלות יותר מסיכון "נמוך". לכל הפחות, תהליכי ההסמכה צריכים לכלול:

a. הכולל ,רלוונטי קבלן כל ידי-על למילוי הסמכה-קדם טופס: 

 .והבריאות הבטיחות ,הסביבה בתחום עבר ביצועי •

 ).במצטבר ב"ארה דולר מיליון 2/לתקרית ב"ארה דולר מיליון היא ההמלצה( המינימליות החבות ביטוח דרישות •

 .בטיחות בנושא רלוונטיות והדרכות תוכניות יישום •

b. קבלנים של ולדחייה לקבלה הערכה תהליך. 

c. מוסמכים קבלנים של מתועדת רשימה. 

d. ברשימה המופיעים המוסמכים הקבלנים של שנתית הערכה. 
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  כל מתקן חייב לבצע סקירה והכשרה לפני העבודה – העבודה לפני הכשרה/סקירה .3 

 :לכל הפחות ,אשר חייבות לכלול ,של קבלנים וקבלני משנה

a. חירום במקרי לנקוט שיש וצעדים התרעה מערכות זיהוי ,חירום יציאות כולל במתקן התמצאות. 

b. המשנה קבלן/הקבלן של נדרשות תעודות או/ו הדרכות אימות. 

c. חומרים בטיחות של הנתונים גיליון בדיקת (MSDS) לאתר שהובאו כימיקלים עבור. 

d. הרגולטוריות הדרישות בכל ועומד תקין שהוא לוודא כדי לאתר שהובא הציוד סקירת. 

e. של הרלוונטיות התקנות כל סקירת HSE של ונהלים מדיניות כללי וכן HSE במתקן. 

f. הכלליים הבטיחות כללי סקירת. 

g. והשלכה ניקיון ,בית משק של דרישות. 

h. תקריות על דיווח. 

i. ציות-לאי תנאים. 

 .למשימות הקשורים הסיכונים רמת לפי תיקבע הניטור רמת .משנה וקבלני קבלנים עבור ניטור תהליך לקיים חייב מתקן כל – ניטור .4

 .הקבלן של והנהלים מהמדיניות כלשהו לחלק ציות-לאי ביחס תהליך לקיים חייב מתקן כל – ציות-לאי תנאים .5

 .הקבלנים של הבטיחות תוכנית של הנהלים לגבי הדרכה לעבור חייבים הרלוונטיים והעובדים המפקחים ,המנהלים כל – הדרכה .6

 – תיעוד .7

 .לפחות שנים 3 למשך העבודה לפני הכשרה/וסקירה הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 הסמכה רשומות

a. הסמכה/הסמכה-קדם של נוכחיים טפסים לשמור חייב מתקן כל. 

b. הסמכה/הסמכה-קדם טופסי של נוכחיות הערכות לשמור חייב מתקן כל. 

 אחרות רשומות

a. קבלן משימות של נוכחיות סיכונים הערכות לשמור חייב מתקן כל. 

b. לפחות שנים 3 למשך ניטור רשומות לשמור חייב מתקן כל. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,52-4 עמוד 
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 תקן
 

 

 בניטור משתמש הספק .העבודה במקום תעסוקתיות והיגיינה בריאות של סכנות של בקרה ומבצע מעריך ,מזהה ,מראש צופה הספק

 חשופים אינם העובדים .העבודה במקום המצויות סכנות של הבריאות על הפוטנציאליות ההשפעות לקביעת ניתוח ובשיטות שגרתי

 .במקצוע המקובלים החשיפה לגבולות מעבר ביולוגיות או כימיות ,פיזיות לסכנות

 לחומרים העובדים של לחשיפה הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 לרמה החשיפה את הפחת ,הפחות כל .העובדים בריאות על המגנות חשיפה רמות על שמור .וכימיים ביולוגיים ,פיזיים

 המקומיים הסף ערכי ידי-על כמוגדר או ,זמינות הן כאשר שנקבעו (OEL) התעסוקתית החשיפה ממגבלות יותר נמוכה

 ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר כפי לדרישות לציית חייב הספק .והבינלאומיים
 .מביניהם המחמירות הדרישות

 התזה בנושא לנספח לציית נדרש הספק 
 

 אחריות תחומי
 

 

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו תעסוקתית חשיפה מגבלות לקביעת שנהלים לוודא חייב האתר מנהל

 .זה תקן של והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .זה תקן של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .התעסוקתית החשיפה של המגבלות תקן של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 סכנות ,רסס ,אדים ,אבק ,עשן ידי-על הנגרם הזיהום מידת כולל ,בניינים בתוך האוויר מצב היא המתקן בתוך האוויר איכות 

 .וממכשירים מתהליכים ,מחומרים וכימיקלים וגזים ביולוגיות

 חלקיק גם נקרא( חי אורגניזם מהווה שהוא או, חי אורגניזם ידי-על שמופק באוויר הנישא אורגני מזהם היא ביולוגית סכנה 

 .ואבקנים לגיונלה, נבגים, אבק קרדיות, שונים מסוגים עובש, פטריות, בקטריות כוללים נפוצים ביולוגיים חלקיקים). ביולוגי

 לעובדים למזיקים הנחשבים סינתטיים חומרים או רכיבים של שילוב או רכיב היא כימית סכנה. 

 עבודה, בטיחות אמצעי ללא מכונות, למשל( ולמוות למחלה, לפציעה לגרום העלולים בטוחים בלתי תנאים הן פיזיות סכנות 

 ).ומעידה החלקה, רעש, חום, התחשמלות סכנות, בגובה
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 דרישות
 

 

 לכל ,הכוללת עבודה אזור או/ו תהליך כל עבור שנתית מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

 :הפחות

a. וביולוגיות פיזיות, כימיות סכנות כולל( עבודה לאזורי או/ו לתהליכים המשויכות סכנות זיהוי.( 

b. בהתאם, הקיימות התעסוקתית החשיפה למגבלות השוואה לצורך דגימה כולל( לסכנות הקשורים הסיכונים הערכת 

 ).לצורך

c. וכולי אטמוספרה ניטור, אוורור, מקומיים פליטה פתחי למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 ,עבודה אזור או/ו תהליך לכל הקשורים סיכונים של לצמצום או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר

a. סכנות מניעת: 
 

 העובדים של החשיפה על להשפיע העשויים והציוד התהליכים ,החומרים כל לאישור מתועד תהליך. 

 מסוכנים לא או פחות מסוכנים ולתהליכים לחומרים מעבר. 

b. ביולוגיים מזהמים כולל( המזהמים כל עבור) דגימה, למשל( חשיפה להערכת תוכנית.( 

c. מחשיפה הנובעות בריאותיות בעיות קיימות אם לקבוע כדי היעדרות ורשומות העובדים של תלונות סקירת. 

d. הבריאות או החוק רשויות דרישות במסגרת ביותר המחמירים והמקובלים המוכרים לתקנים או לתקנות לציית חייב הספק 

 להיגיינה ממשלתיים מומחים של האמריקנית הוועדה של המותרות החשיפה מגבלות את ולברר, שלהם המדינה של

 שנבחרים התקנים). OSHA( בתעסוקה ובריאות לבטיחות האמריקני והמנהל) TLV( הסף ערכי, )ACGIH( תעשייתית

 .העבודה בסביבת לעובדים ביותר הגבוהה ההגנה רמת את לספק חייבים

e. יותר נמוכה מזהמים רמת על לשמירה) מרכזי אוורור או מקומיים פליטה פתחי כגון( הנדסיים בקרה באמצעי לבחור יש 

 :כשניתן. אישי מגן בציוד השימוש לפני החשיפה ממגבלות

 זיהום בקרת לציוד או החוצה להוביל חייב המקומי הפליטה פתח. 

  של חיצוניים יניקה צינורות HVAC )מקורות בקרבת ימוקמו לא אחרים וצינורות) אוויר ומיזוג אוורור, חימום 
 רכב כלי של פליטה אדי מצטברים שבהם מקומות ליד או פליטה פתחי ליד למשל( זיהום של פוטנציאליים

 ).ממונעים

f. ותחזוקה בדיקות ולעבור תקין להיות חייב החשיפה לבקרת הציוד. 
 

g. על מתקבלות בלתי ברמות מתגלות הן כאשר) עובש, לגיונלה למשל( ביולוגיות בסכנות טיפול בתוכנית צורך יש 

 .הדעת
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 הדרכה לעבור חייבים העבודה במסגרת ישירות להיחשף עשויים או משגיחים ,מפקחים ,מנהלים אשר העובדים כל – הדרכה .3

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר שנה ומדי התפקיד בתחילת חשיפה עם התמודדות בנושא

 רלוונטיים ונהלים תקנות. 

 לעובדים החשיפה סכנות של כללי הסבר. 

 פתוח פצע או העור דרך ספיגה, שאיפה למשל( החשיפה נתיבי.( 

 לחשיפה לגרום העלולות משימות. 

 ומגבלות בקרה אמצעי. 

 שלו והמיקום אישי מגן בציוד הולם שימוש. 

 אליו ומודעות רפואית לבטיחות הנתונים גיליון של הבנה. 

 :הפחות לכל ,הכוללת הדרכה לעבור חייבים תפקידם במסגרת הבקרה ציוד את ומתחזקים שמפעילים עובדים

 מערכות עבור ותחזוקה תפעול של ספציפיים נהלים HVAC מקומי פליטה וציוד. 

 אישי מגן בציוד שימוש. 

 תיעוד .4
 

 .לפחות שנים 3 למשך ולהישמר זמינות להיות חייבות העובדים של ההדרכה רשומות :הדרכה רשומות
 

 כל של ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל ,המתאימים במקרים :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ,עובד

 .לפחות שנים 5 למשך התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות
 

 אחרות רשומות
 

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך ותחזוקה בדיקות רשומות. 
 

c. לפחות שנים 5 למשך במעבדה דגימות ניתוח של תוצאות. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים
 

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 
 

 של" מסוכנים חומרים" המנהיגות קוד תקן Nike. 
 

 של" אישי מגן ציוד" המנהיגות קוד תקן Nike. 
 

 חוברת Nike ESH ,39-5 עמוד 
 

 תעשייתית להיגיינה ממשלתיים מומחים של האמריקנית הוועדה )ACGIH( ;סף ערכי )TLV (ביולוגית חשיפה ומדדי )BEI.( 
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 התזה – נספח
 

 

 .הלבשה מוצרי על להתזה הקשורות נוספות דרישות מציין הנספח

 של ההלבשה מוצרי בכל לשימוש אסור גימור כטכניקת התזה Nike, Inc. . 
 

 העובדים לבריאות ועתידיים נוכחיים סיכונים למניעת ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 בחוקים או זה בנספח שמתואר כפי לדרישות לציית חייב הספק .הלבשה מוצרי על להתזה הקשורים

 .מביניהם המחמירות הדרישות ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות
 

 אחריות תחומי
 

 

 קבלני של במפעלים כולל ,התזה של עתידיים או נוכחיים תהליכים למניעת נהלים שקיימים לוודא חייב האתר מנהל
 .משנה

 .זה תקן של הדרישות את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .זה תקן של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .זה תקן של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 נפוצים שוחקים חומרים .מזעריות בכמויות אפילו ,סיליקה גבישי להכיל העשויים מוצקים חומרים :שוחקים חומרים 
 .וכולי ברזל סיג ,נחושת סיג ,סיליקט אלומיניום ,גרנט ,אלומינה ,חול כוללים

 
 על מתבצע זה תהליך .אחרים הלבשה ומוצרי ינס'ג של בלוי מראה ליצירת המשמשות גימור טכניקות מכמה אחת :התזה-

 .מוצקים שוחקים חומרים להתזת דחוס באוויר שימוש ידי

 התזה וצינורות ניידים מכלים ,התזה ארונות כולל ,ההתזה בתהליך המשמשים וכלים מכונות :התזה ציוד. 

 כימי או ביולוגי ,פיזי חומר באמצעות לצרכן מוצר של המרקם או המראה שינוי :גימור טכניקת. 

 המפעל עבור שירותים או מוצרים ,חלקים של ספק כל :משנה קבלן. 
 

 דרישות
 

 

 :לכל הפחות ,כל מתקן חייב לבצע הערכת סיכונים מתועדת מדי שנה הכוללת – סיכונים הערכת .1

a. שירותים או מוצרים ,חלקים המספקים אלה כולל ,המשנה קבלני כל של וציון זיהוי. 
 

b. גימור כטכניקת בהתזה משתמשים אינם משנה שקבלני שמוודא תהליך. 
 

 אזור או/ו תהליך לכל הקשורים סיכונים של לצמצום או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר ,עבודה

a. התזה על שאוסרת כתובה מדיניות להיות חייבת למפעל. 

b. סכנות מניעת: 
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 אותו ולהשבית אותו לפרק ,להתזה ציוד לזהות יש. 

 5 למשך ההשלכה לגבי רשומות לשמור יש .כראוי אותך ולהשליך שוחקים חומרים לזהות יש 
 .שנים

 תיעוד .3
 

.התזה על האיסור לדרישות משנה קבלני של הציות על להקפדה סיכונים הערכות של תיעוד תהליך :סיכונים הערכת
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים אינם  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,חשופים לסכנות פיזיות

 מפני שבאתר הקבלנים ועל העובדים על להגן או/ו שהרע  רמות להפחתת לרעש חשיפה תוכנית וליישם לפתח נדרש הספק 

 .שמיעה לאובדן הגורמות רעש רמות

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאת מיושמת ,נוצרה לרעש חשיפה שתוכנית לוודא חייב האתר מנהל

 .לרעש החשיפה תוכנית את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .לרעש החשיפה תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .לרעש החשיפה תוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. 85  של רעש רמת כבעלי מוגדרים רועשים אזורים. רועשים אזורים לזיהוי רעש הערכת ביצוע dB ומעלה. 

b. אש אזעקות לשמוע יכולת חוסר, ריכוז אובדן, שמיעה אובדן למשל( החזק לרעש המשויך הסיכון הערכת.( 

c. 85 -מ נמוכה לרמה לרעש החשיפה להפחתת בקרה אמצעי הערכת dB: 

 .ביותר הטוב הפתרון בתור הנדסיים בקרה אמצעי לבחון תחילה יש •

  .אחרונה אפשרות בתור אישי מגן בציוד השימוש את לבחון יש •

 הסיכון של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב ומעלה dB 85  של מזוהות רעש רמות עם מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר, שמיעה לאובדן

a. ניטור הרעש כאשר יש שינוי משמעותי במכונות או בתהליכי ייצור. 

b. אוזניים מגני נדרשים שבהם אזורים המסמנים שלטים. 

c. הנדרשים באזורים בהם ושימוש אוזניים מגני של זמינות. 

d. שצוינו הרעש ברמות היעילות לקביעת האוזניים מגני של הערכה. 

 :הפחות לכל ,לכלול שצריכה ,הרלוונטיים העובדים עבור השמיעה לבדיקת תוכנית לקיים חייב מתקן כל – שמיעה בדיקות .3

a. העובדים עבור בחינם בדיקות. 

b. הרפואה בתחום מוסמך מקצוע איש ידי-על תנוהל התוכנית. 

c. שנה ומדי התפקיד בתחילת יבוצעו) שמיעה תרשים( הבדיקות. 

  



 NIKE של המנהיגות קוד תקן חשיפה תעסוקתית לרעש
 

  2017 ספטמבר 95 עמוד –מגבלות החשיפה התעסוקתית  – תקן קוד המנהיגות

d. התוצאות על הרלוונטיים לעובדים הודעה. 

e. הרפואה בתחום המוסמך המקצוע איש ידי-על שזוהה בשמיעה שינוי כל לאור תיקון פעולות/מעקב. 

 ולפחות ,התפקיד בתחילת העובדים כל עבור השמיעה על לשמירה תוכנית קיימת במתקן כאשר יועברו הדרכות – הדרכה .4

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר בשנה פעם

a. השמיעה על הרעש השפעות. 

b. האוזניים מגני של המטרה. 

c. שונים סוגים וצמצום חסרונות ,יתרונות. 

d. ולטיפול לשימוש ,להתאמה ,לבחירה הוראות. 

e. הבדיקה תהליך של והסבר השמיעה תרשים בדיקת של המטרה. 

  תיעוד .5

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף אין

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 5 למשך להישמר צריכות רעש הערכות מדידות. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,7-5 עמוד 
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים אינם  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .ובלים במקצועכימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המק ,חשופים לסכנות פיזיות

 יתר חשיפת מפני שבאתר והקבלנים העובדים על להגן כדי הנשימה דרכי על להגנה תוכנית וליישם לפתח נדרש הספק 

 .הנשימה מערכת על להשפיע העלולים ,פיקוח תחת לכימיקלים

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאת מיושמת ,נוצרה הנשימה דרכי על להגנה שהתוכנית לוודא חייב האתר מנהל

 .הנשימה דרכי על להגנה התוכנית את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .הנשימה דרכי על להגנה התוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .הנשימה דרכי על להגנה התוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 רכיב דרך הסובב האוויר העברת ידי-על באוויר ספציפיים מזהמים המסירים מכל או מחסנית ,מסנן עם מנשם היא נשימה מסכת •

 .האוויר טיהור

 נשימה מסכות של מסוים סוג או הנשימה שמסכת ,העבודה במקום הנשימה דרכי על ההגנה רמת הוא (APF) מוקצה הגנה גורם •

 .זה בסעיף שצוין כפי ,הנשימה דרכי על להגנה ויעילה מתמשכת תוכנית מיישם המעסיק כאשר לעובדים לספק אמורה

 מכלי וכוללת, הסובבת לאטמוספרה קשור שאינו עצמאי ממקור לנשימה אוויר למשתמש המספקת נשימה מסכת היא חמצן מסכת •

 .(SCBA) חמצן ובלוני (SAR) חמצן

 המועבר מהאוויר ספציפיים מזהמים שמסיר ,שלהם כלשהו שילוב או ,זרז או סופח חומר ,מסנן המכיל גורם הם מחסנית או מכל •

 .הגורם דרך

 של הריכוז יחס את מעריכה היא ולרוב ,ספציפי לאדם כלשהי נשימה מסכת של ההתאמה של כמותית הערכה הוא התאמה גורם •

 .אותה מרכיב כשהעובד הנשימה מסכת בתוך שלו לריכוז בהשוואה הסובב באוויר כלשהו חומר

 בדיקת" גם ראה. (כלשהו לאדם נשימה מסכת התאמת של כמותית או איכותית להערכה בפרוטוקול השימוש היא התאמה בדיקת •

 ").(QNFT) כמותית התאמה בדיקת"ו" (QLFT) איכותית התאמה

 על המסתמכת נשימה מסכת של ההתאמה מידת להערכת נכשל/עובר מסוג התאמה בדיקת היא (QLFT) איכותית התאמה בדיקת •

 .הנבדק לחומר האנשים תגובת

 לתוך הדליפה כמות של מספרית מדידה ידי-על נשימה מסכת של ההתאמה מידת של הערכה היא (QNFT) כמותית התאמה בדיקת •

 .10-מ גבוה התאמה בגורם לעמוד שחייבות נשימה מסכות עבור QNFT בבדיקת צורך יש. המסכה

 ספיגה וקיבולת חדירה זמן של פרמטרים לחישוב ניסיוניים בנתונים משתמש אשר תיאורי מודל הוא נלסון-יון של המתמטי המודל •

  .נשימה מסכות של מחסניות של
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 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. הנשימה דרכי על הגנה אמצעי לדרוש העשויות פוטנציאליות וסכנות משימות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. ולבסוף ,מנהליים בקרה לאמצעי מכן ולאחר הנדסיים בקרה לאמצעי תחילה מתייחסים בקרה אמצעי של ויישום זיהוי 

  .הנשימה דרכי על הגנה באמצעי לשימוש

 או להפחתה נהלים וליישם לפתח חייב חמצן מסכות או מחסניות עם נשימה במסכות המשתמש מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר ,הנשימה בדרכי לפגיעה הסיכון של למניעה

a. וליישם לפתח חייב הספק ,באוויר מסוכנים למזהמים העובדים חשיפת את להפחית כדי נשימה במסכות להשתמש יש אם 

 :הבאים המרכיבים את לכלול חייבת התוכנית .עבודה לאתרי ספציפיים נהלים עם הנשימה דרכי על להגנה כתובה תוכנית

 .עליה שיפקח מוסמך תוכנית מנהל מינוי •

 :הנשימה דרכי על הגנה באמצעי הצורך לקביעת בעבודה מטלות הערכת •

 או גזים ,עשן ,רסס ,אדים ,אבק של מזיקות רמות עם מזוהם לאוויר להיחשף עשויים העובדים שבהם תפקידים -

 דרכי על הגנה באמצעי לשימוש פוטנציאליים מצבים בתור מזוהים להיות חייבים רדיואקטיביים חומרים

 .הנשימה

 .נשימה מסכת להרכבת הרפואית ההערכה ודרישות הזכאות קביעת •

b. נשימה מסכות בחירת: 

 שיש, (NIOSH) בתעסוקה ובריאות לבטיחות הלאומי המוסד ידי-על המאושרת נשימה מסכת לבחור חייב הספק •
 .שלה האישור לתנאי בהתאם בה להשתמש

 וזיהוי העובדים חשיפת של סבירה הערכה כולל ,העבודה במקום הנשימתיות הסכנות את ולהעריך לזהות חייב הספק •

 .המזהמים של הפיזית והצורה הכימי המצב

 באופן בריאות או חיים כמסכנת לאטמוספרה להתייחס יש, החשיפה את סבירה בצורה להעריך או לזהות ניתן לא כאשר •

 .(IDLH) מיידי

c. רפואית הערכה: 

 ההתאמה בדיקות לפני נשימה במסכת להשתמש העובד של יכולתו את לקבוע כדי רפואית הערכה לבצע חייב הספק •

 .והשימוש

 רפואיות הערכות לביצוע (PLHCP) הרפואה בתחום אחר מוסמך/מורשה מקצוע איש או רופא לציין חייב הספק •

 .הרפואי השאלון כמו מידע אותו שתשיג ראשונית רפואית בדיקה או ,רפואי שאלון באמצעות

 .PLHCP-מה נשימה במסכת להשתמש העובד של יכולתו לגבי בכתב המלצה להשיג חייב הספק •

 :כגון ,מסוימות בנסיבות נדרשות נוספות רפואיות הערכות •
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 .נשימה במסכת להשתמש ליכולת הקשורים רפואיים תסמינים או סימנים על מדווח העובד -

- PLHCP ,מחדש הערכה על ממליץ המפקח או התוכנית מנהל. 

 ,התוכנית והערכת ההתאמה בדיקות במהלך שנעשו תצפיות כולל ,נשימה במסכות השימוש מתוכנית מידע -
 .בכך צורך על מצביע

 העובד על הפיזיולוגי העומס את משמעותית להגדיל העשוי העבודה במקום בתנאים שינוי התרחש -

 .דרושה אינה הרפואי המצב של שנתית בדיקה -

d. התאמה בדיקות: 

 או (QLFT) איכותית התאמה בדיקת לעבור חייבים חיובי או שלילי לחץ בעלת נשימה במסכת המשתמשים העובדים כל •

 .מתאימה (QNFT) כמותית התאמה בדיקת

 בשנה פעם ולפחות שונה נשימה במסכת שימוש שנעשה פעם בכל ,הראשוני השימוש לפני נדרשת ההתאמה בדיקת •

 .מכן לאחר

e. בהן וטיפול הנשימה מסכות של תחזוקה: 

 :הבאים הזמן במרווחי הנשימה מסכות את ולחטא לנקות יש •

 .בלעדי בשימוש נשימה מסכות עבור היגייניים תנאים על לשמור כדי הצורך במידת -

 .אחד מעובד ליותר ניתנות כשהן שונים אנשים ידי-על ההרכבה לפני -

 .ולהדרכה לבדיקות המשמשות ובמסכות חירום למקרי נשימה במסכות שימוש כל לאחר -

f. ומכלים מחסניות ,מסננים זיהוי: 

 תווית עם בצבעים ומתויגים מסומנים להיות חייבים העבודה במקום בשימוש הנמצאים ומכלים מחסניות, אוויר מסנני •

 .NIOSH של האישור

 .קריאה להיות ועליה התווית את להסיר אין •

 .שימוש בהן נעשה שבה לסביבה מתאימות להיות חייבות המחסניות •

g. להחלפה זמנים לוחות: 

 המזהם בסוג התחשבות תוך ,מראש שנקבע זמנים לוח על בהתבסס והחלפה ניטור דורשים ומכלים מחסניות ,מסננים •

 .הקשורה ובחשיפה

 המודל, למשל( מתמטיים במודלים שימוש או היצרן המלצת, ניתוח או ניסוי בסיס על להחלפה זמנים לוחות לקבוע ניתן •
 ).נלסון-יון של המתמטי
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 מסכות להרכיב הנדרשים העובדים כל עבור בשנה פעם ולפחות התפקיד בתחילת תתבצע הנשימה דרכי על הגנה בנושא הדרכה

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .בטוחה בצורה עבודתם את לבצע כדי נשימה

 ).האיטום בדיקת תהליך כולל( נשימה מסכות של ולהסרה להרכבה הולמים נהלים •

 .הולמים ואחסון ניקוי •

 .הרלוונטיים במקרים מחסניות להחלפת נהלים •

  .המסכה שמספקת בהגנה לפגוע עלולים לקויים תחזוקה או שימוש ,התאמה וכיצד הנשימה במסכת לצורך הסיבות •

 .הנשימה מסכת של והיכולות השימוש מגבלות •

 .חירום במצבי שימוש •

 .יעיל שימוש למנוע או להגביל העשויים רפואיים ותסמינים סימנים זיהוי •

 .זה תקן של כלליות דרישות •

  :וכאשר שנה מדי נדרשת מחדש הדרכה •

 .נשימה מסכות של חדשים בסוגים שימוש נעשה וכאשר ,משתנים העבודה במקום התנאים -

 .בכך צורך על מצביעים העובדים של בשימוש או בידע ליקויים -

 ,התוכנית של הולם יישום על להקפיד כדי הצורך במידת העבודה מקום של הערכות לבצע חייב הספק – התוכנית הערכת •
 .הולם שימוש על להקפיד כדי העובדים עם ולהתייעץ

  תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. בלבד נשימה מסכות( נוכחיות התאמה בדיקות של רשומות.( 

c. לפחות שנים 3 למשך בדיקה רשומות. 

d. זמינות ולהיות להישמר חייבות רפואיות הערכות של רשומות. 

e. הבאות ההתאמה לבדיקות עד אותה ולשמור התאמה בדיקות של רשומה ליצור יש. 

f.  הנוכחית התוכנית של בכתב עותק לשמור יש. 

g. ההעסקה תקופת אורך לכל הרשומות כל את לשמור חייב הספק .  
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,11-7 עמוד 
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים אינם  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,חשופים לסכנות פיזיות

 ולא מייננת קרינה למקורות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 הדרישות, הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר כפי לדרישות לציית חייב הספק. מייננת

 .מביניהם המחמירות

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאת מיושמת ,נוצרה קרינה מפני להגנה שתוכנית לוודא חייב האתר מנהל

 .קרינה מפני להגנה התוכנית את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .קרינה מפני להגנה התוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .קרינה מפני להגנה התוכנית של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

  לנתק כדי כוח מספיק בה שיש חלקיקים קרינת או/ו אלקטרומגנטיים גלים ידי-על משתחררת אשר אנרגיה היא מייננת קרינה •

 וכן וביתא אלפא ,רנטגן קרינת :דוגמאות כמה הנה .מאטומים לזה זה הצמודים אלקטרונים להסיר או במולקולות כימיים קשרים

 .גאמא קרינת

. לבריאות העיקרית הסכנה הן תרמיות השפעות. GHz 100 -ל kHz 300  התדרים בין מייננת לא קרינה היא (RF) רדיו תדרי קרינת •

 .גבוהים בתדרים וריתוך חום אטמי כוללים לדוגמה תעשייתיים יישומים

 השפעות גילו מחקרים. חשמלי מכשיר כל המקיפים ומגנטיים חשמליים מכוחות מורכבת (EMF) אלקטרומגנטי שדה של קרינה •

 .EMF קרינת של גבוהות לרמות הקשורות הבריאות על פוטנציאליות

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. קשורות וסכנות קרינה של מקורות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. אישי מגן ציוד, מגן אמצעי, ניטור למשל( לחשיפה סיכון של למניעה או להפחתה הדרושים בקרה אמצעי זיהוי.( 

 הפרטים את לכלול חייבים אשר ,גופני לנזק סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים

a. יתר-חשיפת למנוע כדי משולבים ומנעולים הגנה אמצעי לכלול חייבים קרינה מקורות. 

b. 3  על תעלה לא אדם לכל לשנה לקרינה התעסוקתית החשיפה rem לשנה. 

c. בלבד מורשים לעובדים מוגבל אזור. 

d. בקרינה שימוש נעשה שבהם באזורים ומודעות שלטים. 
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 e. בתקנות שנדרש כפי או גבוהה חשיפה רמת בעלי עובדים על רפואי פיקוח. 

f. פגומים למקורות תגובות. 

g. אתם לעבודה או קרינה במקורות לטיפול לתפקיד ספציפיים נהלים. 

h. חירום נוהלי. 

i. היצרן המלצות לפי קרינה מפיק ציוד של וכיול תחזוקה. 

j. לקרינה החשיפה את שמצמצמים עבודה נוהלי. 

 מפני להגנה התוכנית של) משמעותי שינוי או מעבר, חדש ציוד קבלת עם או( שנתית סקירה לערוך חייב מתקן כל – שנתית סקירה .3

 :שתכלול, קרינה

a. נהלים 

b. קרינה סקר 

c. משולבים מנעולים 

d. דליפות 

e. לצורך בהתאם( קרינה מינון בדיקת( 

f. עובדים הערכת 

 – הדרכה .4

 ,הפחות לכל .התפקיד בתחילת המודעות להעלאת הדרכה לעבור חייבים הרלוונטיים העובדים :קרינה מפני להגנה מודעות

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה

 .הקרינה השפעות •

 .אלה בסכנות לשלוט ניתן וכיצד ,אליהן להיחשף עלולים שהעובדים ספציפיות סכנות •

 .בטוחה עבודה נוהלי •

 .חירום נוהלי •

 שנתית והדרכה התפקיד בתחילת הדרכה לקבל חייבים קרינה מקורות עם ישירות לעבוד שנוהגים עובדים :קרינה מפני הגנה

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר

 .במתקן הנמצאים הקרינה סוגי •

 .במתקן הנמצאים הקרינה למקורות החשיפה של פוטנציאליות סכנות •

 .מהן הנובעות והסכנות חשיפה רמות •

 .סכנות של הערכות תוצאות •

 .בטוחה עבודה נוהלי •

 .חירום נוהלי •
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 – תיעוד .5 

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך שנתית סקירה. 

c. לפחות שנים 3 למשך ציוד לבדיקת כיול רשומות לשמור יש. 

d. הציוד חיי אורך לכל תחזוקה רשומות לשמור יש. 

 

 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,23-5 עמוד 
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים אינם  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,חשופים לסכנות פיזיות

 חייב הספק .העבודה בסביבת חום לעומס הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .מביניהם המחמירות הדרישות ,הרלוונטיים המקומיים ובתקנות בחוקים או זה בתקן שמתואר כפי לדרישות לציית

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו חום עומס ניהול של והנהלים שהתקן לוודא חייב האתר מנהל

 .חום עומס ניהול של והנהלים התקן את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .חום עומס לניהול והנהלים התקן של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .חום עומס ניהול של והנהלים התקן של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

, חום ומכת) עוויתות או שרירים כאבי( פרכוסים, מחום כתוצאה תשישות כגון רפואיים מצבים לכמה כללי שם הוא חום עומס •

 .חמים באזורים מעבודה הנובעים

 .בחום לעבודה הגוף של ההסתגלות היא התאקלמות •

 דרישות

 אשר ,מחום הנובעות ופציעות למחלות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .1

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את יכללו

a. כולל ,חום עומס למניעת בכתב תוכנית של ויישום פיתוח: 

 .התוכנית במסגרת אחריות הקצאת •

 .תיושם התוכנית שבו המועד קביעת •

 .סיכונים של להפחתה או למניעה בקרה אמצעי יצירת •

 .מגן ביגוד של וחלוקה בחירה •

 :כולל ,הסיכון של להפחתה או למניעה המשמשים עבודה נוהלי קביעת •

 .הצורך לפי המשמרת במהלך שתייה -

 .העובדים של יזומה התאוששות לצורך עת בכל מוצלים לאזורים גישה -

 .אפשריות חום מחלות של לתסמינים תגובה -

 .חירום רפואת שירותי עם קשר ליצירת אמצעים -

 .הדרכה דרישות •
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b. חום עומס של פוטנציאל קיים שבהם התפקיד ובמסגרת העבודה במקום מטלות זיהוי. 

c. לעבודה טמפרטורות טווחי .טמפרטורות מבחינת ובטוחים נוחים עבודה תנאי על הקפדה: 

 .16º C - 30º C : בישיבה עבודה •

 .13º C - 27º C : גופני מאמץ המשלבת עבודה •

 הבקרה אמצעי לרבות ,קור/חום בעומס לטיפול נהלים ליישם יש ,לעבודה הטמפרטורות טווחי על לשמור ניתן לא אם •

 :חום עומס של ההשפעות את להפחית כדי אישי מגן בציוד שימוש או/ו הבאים והמנהליים ההנדסיים

 על עולות הטמפרטורות כאשר. לשעה לעובד מים ליטר עד להקצות כדי מספקת בכמות נגישים שתייה מי אספקת -

 30º C ,המים את לצנן כדי קרח לספק יש. 

אחוזים מהעובדים  25-להיות גישה לצל לכל אורך המשמרת, וככלל, יש לספק כמות צל שתספיק ל חייבתלעובדים  -

 במשמרת בבת אחת.

 .מופעל כשהוא אוויר מיזוג לכלול עליו ,צל לאספקת משמש רכב כלי אם -

 יותר קרירה סביבה מציעים הם כן אם אלא צל למספקי נחשבים אינם אחרים חיצוניים ומבנים מתכת סככות -

 .אוויר של זרימה לאפשר או מכני אוורור לכלול עליהם ,לדוגמה .הפתוח באוויר לצל בהשוואה

 .הליכה דקות 5 או מטרים 200 של וזמן מרחק במסגרת נגיש להיות חייב הצל -

 למנוחה זקוקים שהם מרגישים העובדים אם נחוצות PRP הפסקות. (PRP) יזומה התאוששות של להפסקות תנאים -

 .חום למחלת סימנים מפגין כלשהו עובד אם או, מהחום להתאושש כדי

 – הדרכה .2

 :הבאים בנושאים הדרכה לעבור חייבים התפקידים ובשאר פיקוח בתפקידי :העובדים כל

 .חום למחלות הקשורים והאישיים הסביבתיים הסיכון גורמי •

 .חום ממחלות הימנעות של לתקנים לציות המעסיק נוהלי •

 .מים שתיית של החשיבות •

 .לה מצייתים המעסיק נוהלי וכיצד פותחה היא כיצד ,התאקלמות של החשיבות •

 :הבאים בנושאים הדרכה לעבור גם צריכים התפקידים בשאר עובדים

 בדרך שנמשכת תקופה ,יסתגל שלו שהגוף עד יותר תכופות הפסקות וצריך לחום רגיל אינו העובד אם למפקח להודיע •

 .ימים 14-4 כלל

 .לשעה ל"מ 250 של כוסות ארבע עד שלוש ,קטנות בכמויות מים לשתות •

 .מהחום ולהתאושש מוצל באזור להפסקות לצאת •

 .הגוף את מייבשים והם הואיל קיצוני חום של בשעות בהם השימוש את להגביל או ובקפאין באלכוהול משימוש להימנע •
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 בצל ולנוח ,עייפות או חולשה ,בחילה ,סחרחורת להרגיש מתחיל אחר עובד או עצמו העובד אם למפקח להודיע •

 .נמשכת הבעיה אם רפואי טיפול לקבלת לפנות יש ,בנוסף .שיתאושש עד מספיק זמן למשך

 .כובע ולחבוש הגנה קרם למרוח ,מתאימים בגדים ללבוש •

 .המפקח דרך או ישיר באופן למעסיק התסמינים על ולדווח ,חום עומס של ולתסמינים האחרים לעובדים לב לשים •
 .זה על זה ישגיחו שהעובדים שתבטיח "חברים" בשיטת להיעזר ניתן

 במידת חירום רפואת שירותי של האספקה אופן כולל ,אפשריות חום מחלות של לתסמינים לתגובה נהלים •

 .הצורך

 החירום רפואת שירותי שבו למקום עובדים להעביר כיצד ,הצורך ובמידת החירום שירותי עם קשר ליצור כיצד •

 במקום במודעות מקום בקרבת חירום שירותי המספקת מרפאה או חולים בית לציין יש .אליהם להגיע יוכלו

 .העבודה

 לעובדים .העבודה למקום ומדויקות ברורות הגעה הוראות החירום רפואת לשירותי לספק המיועדים נהלים •

 .חירום לצוותי הוראות לספק יהיה שניתן כדי בירור מסומנים בשטח האתרים שבהן למפות גישה להיות צריכה

 מחלות בנושא הבטיחות כללי לגבי העובדים את לתזכר כדי משמרת בתחילת פגישות או רענון הדרכות לערוך •

  .במיוחד חמים בימים בעיקר ,קרובות לעתים אותן לערוך יש .חום

 :הבאים בנושאים הדרכה לעבור גם צריכים פיקוח בתפקידי עובדים

 .חום עומס בנושא התקנות על הקפדה מבחינת המפקח של האחריות תחומי •

 .אפשרית חום מחלת של תסמינים מפגין כשעובד לעשות צריך המפקח מה •

 .הצורך במידת חירום רפואת שירותי לספק יש כיצד •

 .חירום רפואת של שירותים לספקי לפנות יש כיצד •

 .הצורך במידת ,אליהם להגיע יכולים חירום רפואת של שירותים ספקי שבה לנקודה יועברו העובדים כיצד •

 .החירום לצוותי העבודה למקום ומדויקות ברורות הגעה הוראות לתת ניתן כיצד ,חירום במקרי •

 – תיעוד .3

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,1-5 עמוד 
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים אינם  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,חשופים לסכנות פיזיות

 אזבסט המכילים חומרים לזיהוי ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק (ACM) בהם ולטיפול. 

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו אתם ולעבודה בהם לטיפול ,חשודים או ידועים ACM חומרי לזיהוי שהנהלים לוודא חייב האתר מנהל

 .ACM של והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים, ליצור חייב HSE נציג

 .ACM של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .ACM של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 כי וידוע אבק בצורת אותם שואפים אם מסוכנים להיות עלולים אלה סיבים .ודקים ארוכים מסיבים העשוי טבעי מחצב הוא אזבסט •

 המכילים חומרים של ולתחזוקה לתפעול ונהלים הנחיות לקבוע חייב הספק .ריאות בסרטן לחלות הסיכוי להגברת תורמים הם

 מחלות של פוטנציאליות בריאותיות סכנות מפני והספקים המבקרים ,באתר הקבלנים ,העובדים כל על להגן כדי (ACM) אזבסט

 להיתקל עשוי העובד שבה שגרתית עבודה על חל התקן .הספק שבבעלות והמבנים הבניינים כל על חל זה תקן .לאזבסט הקשורות

 .אזבסט המכילים חומרים של להרחקה או לתיקון עבודה על וכן ,באזבסט

, אמוסיט, קרוקידוליט מסוג מחצבים כולל אזבסט. משקל לפי אזבסט 1%-מ יותר המכיל חומר כל הוא (ACM) אזבסט המכיל חומר •

 .ואקטינוליט טרמוליט, אנתופיליט, כריזוטיל

 דרישות

 :הפחות לכל הכוללת, ACM בנושא מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. חומרי של קשורות וסכנות מצב ,סוגים ,כמויות ,מיקומים זיהוי ACM מקצוע איש ידי-על שייערך ,חשודים או ידועים 

 .מוסמך

b. ל הקשורה הסיכון רמת של הערכה-ACM. 

c. בדיקות, גישה בקרת, סימון למשל( סיכונים להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 לכל ,הבאים הפרטים את הכוללים נהלים ליישם חייב חשודים או ידועים ACM חומרי בו שיש מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות

a. של הנוכחות לגבי הרלוונטיים לעובדים המסר העברת ACM הקשורות הבריאותיות והסכנות. 

b. של הסימון ACM זהירות ואמצעי אזבסט מכיל חומר ,סכנות :לכלול צריך. 

c. עם העבודות לכל עבודה בהיתר שימוש ACM. 

d. ומיומנים מוסמכים אנשים ידי-על ורק אך תבוצע העבודה. 

e. העבודה בעת ולניקוי להכלה ציוד, בית משק דרישות, הנדסיים בקרה אמצעי, אישי מגן בציוד הולם לשימוש תנאים  
 .ACM עם
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 f. של הולמת השלכה ACM המקומיות החוק לדרישות בהתאם. 

g. חומרי של המצב את לאמת כדי רבעוניות בדיקות ACM חשודים או ידועים. 

h. עם שעובדים האנשים על רפואית השגחה ACM. 

 – הדרכה .3

 ההדרכה .שנתי בסיס על הדרכה לעבור חייבים חשודים או ידועים ACM חומרי ליד שנמצאים העובדים כל :לאזבסט מודעות

 :הבאים הפרטים את לכלול חייבת

 .ACM של בסיסי זיהוי •

 .ACM-ל הקשורות בריאותיות סכנות •

 .אזבסט סיבי להפצת לגרום העלולות פעילויות •

 .ממקומם שהוזזו ACM חומרי של במקרה דיווח דרישות •

 .ACM בנושא לאתר ספציפיים ונהלים מדיניות •

 ההדרכה את יעברו, בית משק או תחזוקה עובדי כגון, ACM עם ישיר במגע שבאים העובדים כל :ACM של תחזוקה עובדי

 :הבאה הנוספת השנתית

 .ACM-ל נזק מגרימת להימנע כיצד •

 .בו והטיפול מגבלותיו ,שלו התאמה ,אישי מגן בציוד שימוש •

 .ACM של לתחזוקה נהלים •

 .ACM של ובלאי נזק לגבי באתר שלטים •

 .סיבים להפצת תגובה •

  – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך עובדים הדרכת רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל, הרלוונטיים במקרים :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף אין. הפחות לכל שנה 30

 .לפחות שנים 5 למשך אלה רשומות לשמור יש. ACM-ל הקשורות התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. של נוכחיות מלאי ורשומות סיכונים הערכות ACM. 

b. שנה 30 ועוד במקום השהות למשך) מעבדה ודוחות היתרים כולל( והשלכה תיקון, תחזוקה רשומות לשמור יש. 

c. חומרי של רבעוניות בדיקות לשמור יש ACM לפחות שנים 3 למשך חשודים או ידועים. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט 

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,35-5 עמוד 
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,אינם חשופים לסכנות פיזיות

 אחרת רפואית לב תשומת או ראשונה עזרה הדורשות לתקריות לתגובה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו ראשונה עזרה שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .ראשונה עזרה של ונהלים תהליכים ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 העזרה של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים
 .הראשונה

 .ראשונה עזרה הדורשת בעבודה תקרית כל על להנהלה מיד לדווח חייבים העובדים

 הגדרות

 .הצורך במקרה ,למקום מגיע מקצועי רפואי שצוות לפני חולה או פצוע לאדם הניתן רפואי טיפול היא ראשונה עזרה •

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. לתקריות להוביל העלולים ומיקומים סכנות זיהוי. 

b. מיקום בכל העובדים מספר כולל( לסכנות הקשורה הסיכון רמת הערכת.( 

c. צוות ואנשי ציוד, ראשונה עזרה ערכות למשל( סיכונים להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול שחייבים ראשונה עזרה נוהלי ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. רפואיים חירום למקרי לתגובה) חיצוני או פנימי באופן( זמינים משאבים. 

b. טלפון מכשיר כל ליד בולטת בצורה ממוקמים להיות חייבים חירום לשעת טלפון מספרי. 

c. חירום ושירותי רפואיים מתקנים של וזמינות מיקום. 

d. רפואיים וטיפולים ראשונה עזרה של רשומות לשמור יש. 

 :הבאות המינימום בדרישות לעמוד חייב מוסמכים ראשונה עזרה צוותי עם מתקן כל – ראשונה עזרה צוותי .3

a. במתקן והסכנות העובדים למספר ביחס מוסמכים צוות אנשי של הולם מספר. 

b. לעובדים המוסמכים הראשונה העזרה צוותי של הקשר ופרטי המיקום ,השמות מסירת. 

c. ראשונה עזרה להגשת הולמת הסמכה על הקפדה. 

 בהתאם) וכולי אלונקה, דפיברילטור, ראשונה עזרה ערכות כגון( ראשונה עזרה חומרי להחזיק חייב מתקן כל – ראשונה עזרה חומרי .4

 :הפחות לכל, להכיל חייבות ראשונה עזרה ערכות. לסיכון

a. שונים בגדלים( סטריליים פלסטרים.( 

b. סופגות תחבושות. 



  

 

 2017 ספטמבר 113 עמוד –שירותים רפואיים ועזרה ראשונה  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן ראשונה ועזרה רפואיים שירותים
 c. לעיניים סטריליות תחבושות. 

d. משולשות תחבושות. 

e. בכוויות לטיפול משחות. 

f. פעמיות-חד כפפות. 

g. ולציוד ראשונה עזרה לערכות לגישה ברורים שלטים. 

h. הראשונה העזרה ציוד של המינימום בדרישות לעמוד כדי המלאי את ולחדש חודשית בדיקה לבצע יש. 

 עיניים לשטיפת בציוד צורך יש ,לכימיקלים הגוף או הפנים ,העיניים של לחשיפה סיכון קיים כאשר – ולרחצה עיניים לשטיפת ציוד .5

 :הבאות המינימום בדרישות לעמוד ועליו ,לרחצה או

a. שתייה מי( מתוקים מים להיות חייבים המים.( 

b. בעצמה נזק תגרום לא המים עוצמת. 

c. לפחות דקות 15 למשך ליטרים 1.5: מינימלי זרימה קצב. 

d. חדים חפצים אין. 

e. באוויר הנישא זיהום למניעת מכוסים הברזים. 

f. לכיבויו עד לפעול וממשיך נוחה בצורה ממוקם הבקרה שסתום. 

g. המסוכנים מהחומרים היותר לכל מטרים 30 של במרחק נמצא המתקן. 

h. ובולט ברור שלט בעזרת בקלות לזיהוי וניתן נגיש המתקן. 

i.  ס"מ מהרצפה. 114.3ס"מ עד  83.8ברזי המים ממוקמים בגובה של 

j. חייב השטיפה נוזל .מתאכלים שאינם מחומרים עשויות להיות חייבות אשר ,שטיפה נוזל של מאגר המכילות עצמאיות יחידות 

 .באוויר הנישאים זיהומים מפני מוגן להיות

k. צלזיוס מעלות 35 עד 15 של בטווח להישמר חייבת ביחידות המים טמפרטורת. 

l. מקיפאון מוגנים להיות חייבים והצינורות הציוד כל. 

m. יחידות לבדוק יש .כראוי עובדות שהן ולוודא הצינור את לשטוף כדי שבוע מדי ניקוז עם עיניים לשטיפת יחידות להפעיל יש 

  .היצרן מפרט לפי עצמאיות

 לכלול חייבת ההדרכה ,הפחות לכל .ראשונה לעזרה אתר של והנהלים התהליכים לגבי הדרכה לעבור חייבים העובדים כל—הדרכה

 :הבאים הפרטים את

 .אחר רפואי סיוע או ראשונה עזרה הדורשת תקרית בכל לפנות יש שאליהם הגורמים •

 .העבודה באזור הראשונה העזרה ציוד של המיקום •

 .אחר רפואי סיוע או ראשונה עזרה הדורשת בעבודה תקרית כל על דיווח •

 לפגיעה המובילה מסוכנים לחומרים חשיפה של במקרה חירום לשעת רחצה או עיניים שטיפת ביחידות הולם שימוש •

 .בגוף או בפנים ,בעיניים
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 :הבאים הפרטים את לכלול חייבת ההדרכה ,הפחות לכל .נוספת הדרכה לקבל חייבים הראשונה העזרה צוותי :ראשונה עזרה צוותי 

 .ראשונה עזרה בהגשת הסמכה •

 .תקריות על ודיווח בדם הנישאים פתוגנים ,ראשונה עזרה הגשת כולל למתקן ספציפיים נהלים •

  —תיעוד .6

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ,ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

  .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :של רשומות לשמור חייב מתקן כל :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות אחת שנה למשך רחצה/עיניים שטיפת ויחידות ראשונה עזרה ערכות של בדיקה רשומות. 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" בדם נישאים פתוגנים" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" ומחלות פציעות בנושא לטיפול מערכת ניהול" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,18-6 עמוד 
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 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .ת מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצועכימיות או ביולוגיו  ,אינם חשופים לסכנות פיזיות

 ולרווחה והנפשית הגופנית לבריאות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .העובדים של החברתית

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו הבריאות ניהול שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .הבריאות ניהול דרישות את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .הבריאות ניהול של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .הבריאות ניהול של לדרישות לציית חייבים העובדים

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. העובדים אוכלוסיית של תעסוקתיות ולא תעסוקתיות בריאותיות סכנות זיהוי. 

b. אחסון למכלי הקשורים הסיכונים הערכת. 

c. עישון להפסקת תוכניות, חיסונים תוכניות למשל( הבריאותי הסיכון להפחתת בקרה אמצעי של ויישום זיהוי.( 

 :הפחות לכל ,לכלול חייבים אשר ,בריאותיות סכנות של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. עובדים 1,000-מ יותר בו שיש אתר בכל נדרשות( מרפאות:( 

 חירום ורפואת תעסוקתית בריאות שירותי במתן מוסמכים להיות צריכים הרפואיים הצוותים כל. 

 ולשחרור להעברה ,לטיפול ,מטופלים לקבלת נהלים ליצור יש. 

 שלהם וכיול שלהם בדיקה ,פיקוח ובמכשירי רפואיים במכשירים שימוש. 

 מדבקות מחלות עקב שנעדרו עובדים של לעבודה חזרה. 

 המדבקות המחלות בכל טיפול. 

 פעמיות-חד מחטים, עיקור דוד, להחייאה פנים מסכות, סטריליות כפפות למשל( זמין הולם וציוד מדבקות מחלות בקרת 

 ).תפרים וערכות

 עובדים 1000 לכל לפחות אחת פרטית מיטה לספק יש. 

 צלזיוס מעלות 27 עד 21 של בטווח טמפרטורה על לשמור המסוגלת מכנית אוורור מערכת לכלול חייבת המרפאה  
 .עת בכל

 תברואה תקני על מוחלטת הקפדה. 
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b. רפואית השגחה: 

 הסיכונים הערכת של התוצאות על בהתבסס רפואית להשגחה מובנית בתוכנית צורך יש. 

 רפואי ולטיפול מתקנות לפעולות הנחיות ומתן ,ההשגחה תוכניות של התוצאות לניתוח מערכת. 

 מסוימות מטלות לפני, בסיס בדיקות, העסקה-טרום( ההעסקה שלבי בכל העובדים של הכללית הבריאות של הערכה ,

 ).מחלה לאחר

 הרפואית ההשגחה את לבצע חייבים מוסמכת רשות או התעסוקתית הבריאות בתחום מקצוע איש ,מוסמך רופא. 

 הבריאות לקידום פעילויות ולתכנון מגמות זיהוי לצורך להיבחן חייבים התעסוקתית הבריאות נתוני. 

c. הפסקת, למשל( העבודה כוח של הכולל הבריאותי הסיכון את להפחית כדי מונעים באמצעים להשתמש יש: הבריאות קידום 

 ).וכולי האישה בריאות לחודש פעילויות, B צהבת חיסוני, טטנוס חיסוני, עישון

d. אישית לו הנוגעות הרפואיות לרשומות גישה להיות צריכה עובד לכל. 

 .חברתית רווחה וכן ונפשית גופנית לבריאות בנוגע הדרכה או/ו מידע לקבל חייבים העובדים כל – הדרכה .3

 .מספקים שהם הטיפול לרמת בהתאם מוסמכת הדרכה לעבור חייבים :הרפואי הצוות אנשי

 – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך ציוד של וכיול תחזוקה רשומות. 

  



  

 

 2017 ספטמבר 117 עמוד –ניהול בריאות תעסוקתית  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן תעסוקתית בריאות ניהול
 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,6-9 עמוד 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן )מחלות( בדם נישאים פתוגנים

 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,אינם חשופים לסכנות פיזיות

 לפתוגנים תעסוקתית לחשיפה הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .בדם הנישאים

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו בדם הנישאים פתוגנים מפני ההגנה שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .שנתיות וביקורות רשומות שמירת ,הדרכות ,כתובים נהלים ,סיכונים הערכות ולנהל לתחזק ,ליצור חייב HSE נציג

 .בדם הנישאים פתוגנים מפני ההגנה לנוהלי בקשר הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .בדם הנישאים פתוגנים מפני ההגנה נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 אלה פתוגנים. למחלות להם לגרום ועלולים האדם בני של בדם הנמצאים פתוגניים מיקרואורגניזמים הם בדם הנישאים פתוגנים •

 .(HIV) האנושי החיסוני הכשל ונגיף B  (HBV) צהבת נגיף את, השאר בין, כוללים

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת בדם הנישאים פתוגנים של מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. בסיכון הנמצאים ואזורים משימות, אנשים כולל( בדם הנישאים לפתוגנים תעסוקתית לחשיפה הקשורות סכנות זיהוי  
 ).תעסוקתית לחשיפה

b. התעסוקתית לחשיפה הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. לחשיפה הסיכון של למניעה או להפחתה הדרושים הבקרה אמצעי זיהוי. 

 ,בדם הנישאים לפתוגנים תעסוקתית חשיפה של סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות  .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר

a. באופן למדבקים להיחשב חייבים הגוף נוזלי כל( מדבקים להיות העלולים אחרים חומרים או דם עם מגע מניעת  
 ).פוטנציאלי

b. בדם הנישאים פתוגנים להכיל העשויים חומרים דליפות של למקרים זמינים חיטוי וחומרי ידיים שטיפת מתקני. 

c. אישי מגן ציוד (PPE) וכולי החייאה לביצוע מגנים, פעמיות-חד כפפות למשל( זמין.( 

d. וכולי תפירה מחטי, להבים, זכוכית למשל( חדים לחפצים זמין השלכה מכל.( 

e. לסגירה הניתנים ובמכלים בשקיות בדם הנישאים בפתוגנים מזוהמים להיות העלולים חומרים או מוצרים ,ציוד השלכת, 
 .מסוכנים ביולוגיים חומרים בתור המסומנים

f. פיקוח תחת לפסולת בנוגע הרלוונטיות לתקנות בהתאם מזוהמים חומרים של בטוחה השלכה. 

  



  

 

 2017 ספטמבר 119 עמוד –פתוגנים  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן )מחלות( בדם נישאים פתוגנים

 .תעסוקתית חשיפה של במקרה ,להדבקה הסיכון של למניעה או להפחתה רפואיים נהלים ליישם חייב מתקן כל – רפואיות דרישות .3

 :לכלול צריכים הרפואיים הנהלים ,הפחות לכל

a. בתחום אחר מקצוע איש של הפיקוח תחת או מוסמך רופא של הפיקוח תחת להתבצע חייבות ומעקב רפואיים לחיסונים תוכניות 

 .מהעובדים תשלום כך על לגבות ואסור ,הרפואה

b. לצהבת חיסון B תעסוקתית חשיפה רמת בעלי העובדים לכל זמינים יהיו אחרות חיסונים וסדרות. 

c. חשיפה בתקרית מעורבים שהיו העובדים לכל ומעקב החשיפה שלאחר הערכה. 

d. הרפואיים ההליכים מביצוע יום 15 תוך דעת חוות/הרפואיות התוצאות של עותק יקבלו המושפעים העובדים. 

 ומדי התפקיד בתחילת בדם הנישאים פתוגנים בנושא הדרכה לעבור חייבים תעסוקתית לחשיפה פוטנציאל עם העובדים כל – הדרכה .4

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר שנה

 .רלוונטיים ונהלים תקנות •

 .בדם הנישאות מחלות לגבי כללי הסבר •

 ).פתוח פצע, שאיפה למשל( החשיפה נתיבי •

 .לחשיפה לגרום העלולות משימות •

 .ומגבלות בקרה אמצעי •

 .שלו והמיקום אישי מגן בציוד הולם שימוש •

 .החשיפה לאחר ונהלים רפואיים נהלים •

 .ותוויות שלטים •

 .מזוהמים חומרים או ציוד ,מוצרים של השלכה נוהלי •

 – תיעוד .5

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 הבאות הרפואיות הרשומות ,הפחות לכל .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב מפורשת הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 :לכלול חייבות

a. לצהבת חיסונים של רשומות B מרצון סירוב על בכתב הצהרה או. 

b. ומעקב החשיפה לאחר הערכה רשומות. 

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 .נוכחית סיכונים הערכת לשמור חייב מתקן כל :אחרות רשומות

 

 
  



  

 

 2017 ספטמבר 120 עמוד –פתוגנים  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן )מחלות( בדם נישאים פתוגנים

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,32-5 עמוד 

 



  

 

 2017 ספטמבר 121 עמוד –תברואה  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן תברואה

 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,אינם חשופים לסכנות פיזיות

 העבודה מקום בסביבת לתברואה הקשורים הסיכונים לצמצום ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו התברואה של והנהלים שהמדיניות לוודא חייב האתר מנהל

 .התברואה של והנהלים המדיניות את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .התברואה של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .התברואה של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

  הגדרות

 גורמים להיות יכולות הסכנות .בפסולת הטמונות הסכנות עם אנושי מגע מניעת ידי-על הבריאות לקידום ההיגייני האמצעי היא תברואה
 ,חיים בעלי ושל אנושית צואה כוללת בריאותיות לבעיות הגורמת פסולת .למחלות המובילים כימיים או ביולוגיים ,מיקרוביולוגיים ,פיזיים
 .חקלאיים ושפכים תעשייתיים שפכים ,ביתיים שפכים ,מוצקה פסולת

  דרישות

 ,לתברואה הקשור הסיכון את למנוע או להפחית כדי מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

 :הפחות לכל הכוללת

a. לתברואה הקשורות הסכנות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. ניקוי, אוורור למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי ויישום זיהוי.( 

 .שבאתר והקבלנים העובדים נמצאים שבהם האזורים בכל תברואתיות סכנות למניעת נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :יש ,הפחות לכל

a. תקין ובמצב יבשים ,נקיים התעסוקה אזורי שכל לוודא. 

b. אחרים ומזיקים חרקים ,מכרסמים כניסת שתמנע בדרך עבודה מקום כל ולתחזק לבנות. 

c. רטובים תנאים ליצירת מובילות העבודה משימות כאשר רטובות סביבות מפני הגנה לספק. 

d. יום מדי מרוקנים אשר ,סופגים ושאינם דליפות בפני עמידים במכלים ופסולת אשפה לאחסן. 

e. רטובות כשהרצפות אזהרה בשלטי להשתמש יש( הולמת בצורה אשפה ולהשליך מיד נוזלים לנקות.( 

f. הבאים היחסים על בהתבסס מגדר כל עבור נפרדות אסלות של הולם מספר לספק: 
  



  

 

 2017 ספטמבר 122 עמוד –תברואה  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן תברואה
 אסלות של מינימלי מספר עובדים מספר

 1 15 עד 1
 2 36 עד 16
 3 55 עד 36
 4 80 עד 56
 5 110 עד 81

 6 150 עד 111
 נוספים עובדים 40 לכל אחת נוספת אסלה 150 מעל

 

g. השירותים מתקני בכל סגורים ניקוז וצינורות הולם אוורור לספק. 

h. ביום פעם לפחות השירותים מתקני כל את ולחטא לנקות. 

i. העבודה אזורי בכל ידיים וסבון כיורים לספק. 

j. הכיורים לכל בסמוך בד מגבות מתקני של נקיים חלקים או ידיים לייבוש מתקנים ,נפרדות נייר מגבות לספק. 

 .תברואה על מידע לקבל חייבים העובדים – הדרכה .3

 – תיעוד .4

 אין. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל: רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 .נוכחית סיכונים הערכת :אחרות רשומות

 

 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,15-9 עמוד



  

 

 2017 ספטמבר 123 עמוד –מי שתייה  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן שתייה מי

 תקן
הספק משתמש  .מעריך ומבצע בקרה של סכנות של בריאות והיגיינה תעסוקתיות במקום העבודה ,מזהה ,הספק צופה מראש

העובדים  .בניטור שגרתי ובשיטות ניתוח לקביעת ההשפעות הפוטנציאליות על הבריאות של סכנות המצויות במקום העבודה

 .כימיות או ביולוגיות מעבר לגבולות החשיפה המקובלים במקצוע ,אינם חשופים לסכנות פיזיות

 העובדים לכל ובמהירות בקלות נגישים בטוחים השתיי  שמי לוודא כדי ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו המים איכות שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .המים איכות של והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .המים איכות של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .המים איכות של ולנהלים לתהליכים לציית חייבים העובדים

 הגדרות

 בריאותית מבחינה לשתייה ובטוחים נקיים מים הם שתייה מי. 

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. העבודה במקום השתייה מי זיהום של סכנות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. טיהור, דגימות למשל( השתייה מי לזיהום הפוטנציאל להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול שחייבים מים איכות נוהלי ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. העובדים לכל שתייה מי לספק יש. 

b. שכזו בצורה מסומנים להיות חייבים לשתייה ראויים שאינם מים מקורות. 

c. מסוכנות עבודה בסביבות לזיהומים ייחשפו שלא כדי סגירה אפשרות לכלול חייבים שתייה מתקני. 

d. אישיים שתייה ומכלי שתייה כוסות עבור סניטריים וניקוי אחסון אזורי. 

e. לבישול או מזון להכנת משמשים שהם לפני לשתייה ראויים שאינם מים אחרת בצורה לטהר או להרתיח יש. 

f. המתקן של השתייה מי מקורות של לזיהום לחשד או לזיהום בכתב תגובה נוהלי. 

g. איכות לדגימת תוכנית ליישם חייב שתייה למי כמקור קרקע במי או) באר( תהום במי שימוש העושה מתקן כל: מים דגימת תוכנית 

 :הבאות בדרישות לעמוד יש, הפחות לכל. המים
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן שתייה מי
 המשתמשים אוכלוסיית על בהתבסס דגימה תדירות: 

 )שלישי חודש כל( לרבעון דגימות מינימום אוכלוסיה
 1 999 עד 25

 10 4,999 עד 1,000
 15 9,999 עד 5,000

 20 19,999 עד 10,000
> 20,000 50 

 חיטוי וחומרי חיידקים של הדעת על מתקבלות רמות: 

 .0.0=  צואתיים קוליפורמים -

 .נגיפים של אינאקטיבציה 99.99%, למבליה יארדיה'ג ציסטות של אינאקטיבציה 99.9% -

 .לליטר ג"מ 0.2-מ נמוך יהיה לא למערכת בכניסה החיטוי חומרי ריכוז -

 .חודש בכל מהדגימות 95%-ב להימצא חייבות חמצני-דו כלור או משולב כלור, כלור של מדידות רמות -

 – הדרכה .3

 בנושא מודעות הדרכת לקבל חייבים קרקע מי או) באר( תהום במי שימוש העושים במתקנים העובדים כל :המים לאיכות מודעות

 :הבאים הפרטים את לכלול חייבת ההדרכה, הפחות לכל. במקום המים איכות של והנהלים התקנים

 אחר רפואי סיוע או ראשונה עזרה הדורשת ,השתייה למי הקשורה מחלה לכל ביחס דיווח נוהלי. 

 מחלות על דיווח נוהלי. 

 חירום תגובת לגבי הדרכה לעבור חייבים במתקן המים איכות על לשמירה האחראים העובדים כל :המים איכות בנושא הדרכה

 .השתייה מי זיהום של במקרה

 – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 אין. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :של רשומות לשמור חייב מתקן כל :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך המים איכות לניתוח בדיקות תוצאות לשמור יש. 
  



  

 

 2017 ספטמבר 125 עמוד –מי שתייה  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן שתייה מי
 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,18-9 עמוד 

 



  

 

 2017 ספטמבר 126 עמוד –בטיחות מבנים  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן מבנים בטיחות

 תקן
לפי אישורים הנדסיים אזרחיים או מבניים או לפי תקנים  ,הבניין והמבנים התומכים של הספק נבנו לפי החוקים במדינת הייצור

 .חל איסור על צירוף דיירים בעלי עיסוקים אחרים .בינלאומיים

 לבנייתם ,בניינים לתכנון הקשורים בטיחותיים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק, 
  שלהם ולתחזוקה בהם לשימוש

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו מבנים בטיחות של והנהלים שהמדיניות לוודא חייב האתר מנהל

 .מבנים בטיחות של והנהלים המדיניות את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .מבנים בטיחות של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .מבנים בטיחות של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 דרישות

 :הפחות לכל הכוללת ,לאכלוס בטוח הבניין אם לקבוע כדי מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. למשל. (הבניין של המבנית השלמות את להחליש העלולים נוספים ולגורמים לבנייה, הבניין לתכנון הקשורות סכנות זיהוי ,

 כתוצאה רעידות, אדמה רעידות, מים חדירת, הגג על שלג הצטברות כגון ומלאכותיות טבעיות פוטנציאליות סכנות של רשימה

 .)וכולי שכנים מבניינים הנובעים סיכונים, ממכונות

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. של בתקן לעמידה שיפוצים, מבנים חיזוק, הדרכות, תקופתיות בדיקות, למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי של ויישום זיהוי 

 ).וכולי אדמה רעידות

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר מבנים לבטיחות נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. הבניין תוכניות סקירת 

 )תעשייתי לשימוש תוכננו ייצור מפעלי, למשל( שלהם המיועד לשימוש בהתאם בנויים הבניינים •

 המקומית הבנייה רשות ידי-על מאושר להיות חייב התכנון •

o מוסמך ארכיטקט או הנדסאי ידי-על מתוכנן להיות חייב הבניין ,מקומית רשות אין אם. 

 ,המבנים של משתנים הבלתי המשקלים כולל ,העומסים בכל לתמוך כדי ביניים מבני או ביניים קומות ,בניינים לבנות יש •
 .המבניים ובחיבורים בגורמים הבנייה חומרי כל עבור שצוינו מהעוצמות או המותר מהעומס לחרוג מבלי

o הסיכונים בהערכת שצוין כפי צפויים טבע מאסונות או טבע מאירועי הנובעים עומסים כוללים אלה עומסים 

  ביניים מבני או ביניים קומות של הקומות עומס דירוג את להעריך יש •

o שלו מוסמך נציג או ,הבניין של הבעלים ידי-על ויותקנו שיסופקו מאושרים עיצוב לוחות גבי על יסומנו עומס דירוגי, 
 .מתייחסים הם שאליו חלל בכל בולט במקום

o אותם להחליף ידאג מטעמו נציג או הבעלים ,יושחתו או יוסרו ,יאבדו הם אם אך אלה לוחות להשחית או להסיר אין. 

b. בבניינים שימוש 

 המותרת מהקיבולת יחרגו לא ביניים קומות עומסי •



  

 

 2017 ספטמבר 127 עמוד –בטיחות מבנים  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן מבנים בטיחות

 המותרת מהקיבולת יחרגו לא הגג עומסי •

  החדש השימוש של בדרישות לעמוד חייב הבניין תכנון ,משתנה קיים בניין של השימוש סיווג כאשר – בשימוש שינוי •

 האפשרות ,לפחות זה קוד של הדרישות בכל לעמוד או המקומי הבנייה לקוד לציית חייבות החדש לבניין תוספות •

 .השתיים מבין המחמירה

o בדרישות עומדים השינויים או התוספות וכל הקיים שהבניין לוודא כדי שלישי צד באמצעות מבני ניתוח לבצע יש 

 .הבניין של הבנייה

c. ובדיקות תחזוקה 

o הבניין של ומתמשכות תקופתיות בדיקות 

o השתיים מבין המחמירה האפשרות ,המקומי החוק לפי או הבינלאומי הבנייה קוד של 1705 סעיף לפי נקבע המרווח 

o וכולי קירות, ביניים קומות, גגות כלומר( משקל הנושאים המבנים כל את לכלול חייבות הבדיקות, הפחות לכל( 

o הבדיקות במסגרת הקרקע את לבדוק יש 

 .לצורך בהתאם רענון והדרכת ,לתפקיד הכניסה עם בסיסית הדרכה לעבור חייבים הרלוונטיים העובדים – הדרכה .3

 לכך לגרום או ,להם מהמיועד יותר גדול עומס אחרים מבנים או גגות ,רצפות על להניח אסור כי העובדים את להדריך יש •

 .זאת לאשר או

 לכל .לכן קודם שצוינה לזו בנוסף תקופתית הדרכה לקבל חייבים בניינים לתחזוקת באחריות הנושאים עובדים :תחזוקה •

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה ,הפחות

 מקומיים חוקים •

 הבניין מבנה על המשפיעות תפעוליות וסכנות טבעיות סכנות ,בנייה סכנות •

 מבניים גורמים על העומס מגבלות •

 .נוספים אחריות ותחומי תפקידים •

 תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך בניינים בנושא הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. הבניין בטיחות של הנוכחית הסיכונים הערכת. 

b. הבניין של ארכיטקטוניים שרטוטים 

c. הרלוונטיים במקרים ,בנייה היתרי 

d. ביטוח לצורך בדיקות דוחות כולל ,שנים 3 למשך להישמר חייבות ותחזוקה בדיקות רשומות 

e. קרקע בדיקות 
  



  

 

 2017 ספטמבר 128 עמוד –בטיחות מבנים  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן מבנים בטיחות

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 שנייה מהדורה 2012, הבינלאומי הבנייה קוד 

o נדרשים ובדיקות אימות – 1705 סעיף 

 NFPA 1 

 NFPA 101 

 



  

 

 2017 ספטמבר 129 עמוד –ניהול בטיחות אש  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן אש בטיחות ניהול
 

 תקן
רגילות ובמצבי לספק יש תוכניות פעולה למניעת שרפות ולמקרי חירום כדי להגן על העובדים בעת הביצוע של פעילויות עבודה 

נתיבי מילוט בטוחים כשהעובדים צריכים לצאת  ,הספק התקין והסדיר מערכות התרעה שיודיעו לעובדים על מקרי חירום .חירום

 .מהבניין ומקלטים בטוחים כאשר העובדים נדרשים להישאר בבניין במהלך מקרי חירום

 במתקן אש לסכנות הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו אש בטיחות שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .האש בטיחות נוהלי את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .האש בטיחות נוהלי של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .האש בטיחות נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת אש בטיחות בנושא מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. הצתה ומקורות עיקריות אש סכנות של רשימה למשל( בהם ולשימוש דליקים חומרים לאחסון הקשורות סכנות זיהוי.( 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. וכולי דליקים חומרים של בטוח אחסון, הדרכה, אש לכיבוי ציוד, למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי של ויישום זיהוי.( 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר אש בטיחות נוהלי ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. שרפות מניעת: 

 .דליקים חומרים של האחסון צמצום •

 .זו למטרה המאושר בארון דליקים חומרים אחסון •

 ).בלבד לכך המיועדים במקומות עישון כלומר( עישון מדיניות יישום •

 .ותקין בטוח במצב נשמר החשמלי שהציוד כך על הקפדה •

b. שרפות מפני הגנה: 

 .שרפות מפני להגנה הציוד כל של המיקום את לתעד יש •

 .הותקנו התראה ומערכות אש שגלאי לוודא יש •

 .מושבתות כשהן בהן לטיפול ונהלים) הרלוונטיים במקרים( מתזים מערכות התקנת •

 .באזור הצפויות השרפות לסוג המתאים אש לכיבוי ציוד קיים •

 .לשימוש ופשוט בקלות נגיש אש לכיבוי הציוד •

 .אש לכיבוי ציוד של מיקומו על המצביעים שלטים קיימים •

 .חודש מדי חזותי באופן נבדקים וצינורות מטפים •

 .אש לכיבוי הציוד כל של ותחזוקה בדיקות תוכנית קיימת •
  



  

 

 2017 ספטמבר 130 עמוד –ניהול בטיחות אש  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן אש בטיחות ניהול
 c. שרפות למניעת זהירות אמצעי: 

 .חירום במקרי לברוח לעובדים המאפשרים שלטים בעזרת המסומנים ויציאות חירום נתיבי של מספיק מספר •

 הרגילות העבודה שעות במהלך נעולות אינן החירום יציאות .הזמן כל פנויים להישאר חייבים והיציאות החירום נתיבי •

 .בטוח למקום החוצה נפתחות והן

 .והיציאות החירום נתיבי של תלויים תרשימים יש •

 .ומתוחזקת נבדקת ,זמינה חירום תאורת •

d. אש כיבוי של והטכניקות הסכנות לגבי הדרכה לעבור חייבים חירום במקרי אש לכיבוי בציוד להשתמש האמורים העובדים. 

 ההדרכה ,הפחות לכל .מכן לאחר בשנה פעם ולפחות לתפקיד הכניסה בעת אש בטיחות הדרכת לעבור חייבים העובדים כל – הדרכה .3

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה

 .אש סכנות •

 .ויציאות חירום נתיבי •

 .אחריות ותחומי תפקידים •

 ,הפחות לכל .לכן קודם שצוינה לזו בנוסף שנתית הדרכה לקבל חייבים אש לכיבוי נוספת באחריות הנושאים עובדים :אש כיבוי

 :הבאים הפרטים את לכלול צריכה ההדרכה

 .לתפקידם בהתאם אש לכיבוי בציוד שימוש •

 .אש כיבוי של טכניקות •

 .אש לכיבוי אישי מגן ציוד •

 .נוספים אחריות ותחומי תפקידים •

 – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. אש בטיחות של הנוכחית הסיכונים הערכת. 

b. אש לכיבוי ציוד של הנוכחי המיקום. 

c. לפחות שנים 3 למשך ותחזוקה בדיקות רשומות לשמור יש. 
  



  

 

 2017 ספטמבר 131 עמוד –ניהול בטיחות אש  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן אש בטיחות ניהול
 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט 

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" חירום פעולות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,4-6 עמוד 

 



  

 

 2017 ספטמבר 132 עמוד –פעולות חירום  – תקן קוד המנהיגות

 NIKE של המנהיגות קוד תקן חירום פעולות
 

 תקן
חירום כדי להגן על העובדים בעת הביצוע של פעילויות עבודה רגילות ובמצבי לספק יש תוכניות פעולה למניעת שרפות ולמקרי 

נתיבי מילוט בטוחים כשהעובדים צריכים לצאת  ,הספק התקין והסדיר מערכות התרעה שיודיעו לעובדים על מקרי חירום .חירום

 .מהבניין ומקלטים בטוחים כאשר העובדים נדרשים להישאר בבניין במהלך מקרי חירום

 חירום למצבי להוביל העלולים פוטנציאליים לאירועים לתגובה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .ומבוצעים מיושמים, נוצרו והתכנון החירום פעולות של והנהלים שהמדיניות לוודא חייב האתר מנהל

 .והתכנון החירום פעולות של והנהלים המדיניות את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .והתכנון החירום פעולות של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .והתכנון החירום פעולות של והנהלים המדיניות של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 דרישות

 :הפחות לכל, הכוללת חירום מצבי בנושא מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. ערובה בני החזקת/חטיפה, אוויר זיהום, חברתיות מחלוקות, בפצצה איום, למשל. (חירום למצבי להוביל העלולים אירועים זיהוי ,

 .)וכולי רפואי חירום מקרה, הוריקן, אדמה רעידת, צונמי, שיטפון

b. חירום מצב לכל הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. התרעה מערכת, הדרכה, חירום תוכניות, למשל( הסיכון של למניעה או להפחתה הדרושים בקרה אמצעי זיהוי , 
 ).וכולי בקרה מרכז

 :לכלול חייבים הנהלים ,הפחות לכל .ותכנון חירום פעולות של כתובים נהלים וליישם לפתח חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. התוכנית במסגרת המטלות של הסברים או נוסף מידע לקבלת אליהם לפנות שניתן האנשים של תפקידים או שמות. 

b. ובקרה פיקוד כולל( חירום במצבי לטיפול האחראים הצוות אנשי של אחריות ותחומי תפקידים.( 

c. חירום לשעת מספרים עם שלטים תליית כולל חירום מקרי על לדיווח אמצעים. 

d. פינוי הדורשים חירום למקרי( ותוכניות פינוי נוהלי עם מודעות תליית.( 

e. הפינוי לפני קריטיות פעולות לבצע או במפעל קריטי ציוד לתפעל הנשארים עובדים של ותנאים זיהוי. 

f. מוגבלויות בעלי לאנשים לסיוע ותנאים זיהוי. 

g. רפואי וסיוע הצלה של מטלות. 

h. העובדים כל לאיתור תנאים. 

i. וכולי הביתה ללכת, לעבודה לחזור שאפשר למשל( חירום במצבי העובדים לעדכון יידוע תהליך.( 

j. עובד כל עבור שנתי פינוי תרגיל. 

k. והתכנון החירום פעולות תוכנית של שנתית סקירה. 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן חירום פעולות
 :לכלול חייבת המערכת ,הפחות לכל .מתקן בכל להימצא חייבת – התרעה/יידוע מערכת .3 

a. הנהלים לפי פעולה לנקיטת הולמת אזהרה. 

b. הקיימות התאורה ורמות הסביבה רעשי רקע על שיבלטו התרעה/יידוע. 

c. לזיהוי וניתנים ייחודיים התרעה/יידוע. 

d. ההתרעה/היידוע מערכת להפעלת אמצעים. 

e. תחזוקה או תיקונים ,בדיקות למועדי פרט הזמן כל לפעול חייבת המערכת. 

f. מיומנים אנשים ידי-על להתבצע חייבות ותקופתיות שנתיות תחזוקה ופעולות בדיקות. 

 ,הבאים הפרטים את לכלול חייבת והיא ,בתוכנית שינוי שחל פעם ובכל התפקיד בתחילת הדרכה לעבור חייבים העובדים כל – הדרכה .4

 :הפחות לכל

 .חירום נוהלי •

 .ונהלים מילוט נתיבי •

 .חירום מקרי על לדווח כיצד •

 .ההתרעה/היידוע מערכת הפעלת •

 לעבור חייבים חירום במקרי נוספים אחריות ותחומי תפקידים להם שיש העובדים כל :חירום במצבי לטיפול האחראים צוות אנשי

 .שלהם למטלות הספציפית שנתית הדרכה

  – תיעוד .5

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. נוכחיות סיכונים הערכות. 

b. לפחות שנים 3 למשך פינוי תרגילי תיעוד. 

c. לפחות שנים 3 למשל ההתרעה/היידוע מערכת של ותחזוקה בדיקות מסמכי. 

d. הנוכחית החירום תוכנית. 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן חירום פעולות
 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט 

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" אש בטיחות ניהול" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,1-6 עמוד 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן מגורים מעונות ניהול

 תקן
או מונע הספק מפחית  .הם בטוחים היגייניים ובריאים ,מזון וטיפול בילדים ,כולל שירותי מגורים ,כל המתקנים שמפעיל הספק

 .סיכוני אבטחה ובריאות של התפעול של מתקנים ללא ייצור

 מגורים מתקני של ולתחזוקה לתפעול הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו מגורים מעונות לניהול שנהלים לוודא חייב האתר מנהל

 .מגורים מעונות לניהול הדרישות את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .מגורים מעונות לניהול הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .מגורים מעונות לניהול לדרישות לציית חייבים העובדים

 הגדרות

 מתקני עם לרוב ;מועטה פרטיות עם או פרטיות ללא לרוב ,יחיד מיטות כמה מכיל יחיד חדר שבו מגורים הסדר הם מגורים מעונות 

 .משותפים רחצה

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת האכלוס לפני מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. מגורים מתקני של ולתחזוקה לתפעול הקשורות סכנות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. וכולי אבטחה, שרפות מפני הגנה, וקירור חימום מערכות למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי זיהוי.( 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר מגורים מעונות לניהול נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. כללי: 

 הטבע איתני מפני בו לשוהים נאותה הגנה לספק ועליו ומאובטח נקי ,תקין ,יציב להיות חייב המגורים מבנה. 

 ומשטרה רפואי סיוע ,אש לכיבוי רשויות כולל מקומיים חירום מצוותי הולמות תגובה יכולות לכלול חייב המגורים מבנה. 

 חפצים של פרטי אחסון המאפשרים תנאים עם ,לדייר מחייה מרחב של רבועים מטרים 4 לפחות לספק חייב מחייה אזור כל 

 .במקום השוהה אדם כל עבור אישיים

 המחייה אזורי בכל נאותים חשמל ושירותי תאורה לספק יש. 

 .יש לספק תנאים סניטריים הולמים לאיסוף והשלכה של אשפה 

b. השינה חדרי: 

 דייר לכל) קומות בשלוש מיטות על איסור חל( קומתיים מיטות או שדה מיטות, נפרדות מיטות לספק יש. 

 וסניטריים נקיים להיות חייבים המתקן שמספק המצעים כל. 

 מגדר לכל נפרדים שינה אזורי לספק יש. 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן מגורים מעונות ניהול
c. ושירותים מקלחות אזורי: 

 דיירים 15 לכל אחת אסלה של יחס לכלול חייבים השירותים מתקני. 

 מגורים יחידת מכל היותר לכל מטרים 50 של במרחק להימצא חייבים השירותים מתקני. 

 זו בצורה אותם ולסמן מגדר לפי השירותים מתקני את להפריד יש. 

 יום מדי השירותים מתקני את ולחטא לנקות יש. 

 הולם בלחץ וקרים חמים שתייה מי לספק חייבים והרחצה המקלחות אזורי כל. 

 מגורים יחידת מכל היותר לכל מטרים 50 של במרחק להימצא חייבים והרחצה המקלחות אזורי. 

 דיירים 15 לכל אחת מקלחת של וביחס מזו זו לפחות אחד מטר של במרחק המקלחות את להתקין יש. 

 זו בצורה אותם לסמן ויש מגדר לכל נפרדים ורחצה מקלחות מתקני לספק יש. 

 יום מדי אותן לחטא ויש סופגים שאינם מחומרים בנויות להיות חייבות והרחצה המקלחות באזורי הרצפות. 

d. מזון ולהכנת לאכילה אזור לספק יש. 

e. ראשונה ועזרה אש בטיחות: 

 מצב של במקרה מפורטים פינוי נוהלי כולל ,המתקן ברחבי בולטים במקומות להיתלות חייבות חירום לשעת פעולה תוכניות 

 .חירום

 מחייה אזור מכל היותר לכל מטרים 30 של במרחק נגישים במיקומים אש לכיבוי ציוד לספק יש. 

 בבירור אותן ולסמן קומה בכל לפחות יציאות שתי לספק יש. 

 שנתיים אש כיבוי תרגילי לתעד יש. 

 דיירים 50 לכל אחת ערכה של ביחס עת בכל לשימוש נגישות להיות צריכות והם ראשונה עזרה ערכות לספק יש. 

 בלבד לכך המיועדים באזורים מסוכנים כימיקלים לאחסן יש. 

 דרישות את לכלול חייבת ההדרכה .חירום ממצבי הנובעים הסיכונים לגבי והדרכה מידע לקבל חייבים המעונות דיירי – הדרכה .3

 :הבאות המינימום

 חירום למצבי הפעולה תוכנית. 

 בהם השימוש והבנת ראשונה עזרה וערכות אש לכיבוי ציוד של המיקום הבנת. 

 – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :של רשומות לשמור חייב מתקן כל :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות שנים 3 למשך שרפה בעת פינוי תרגולי. 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן מגורים מעונות ניהול
 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" אש בטיחות ניהול" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" מבנים בטיחות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" ותכנון חירום פעולות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,1-9 עמוד 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן קפיטריות ניהול

 תקן
הספק מפחית או מונע  .הם בטוחים היגייניים ובריאים ,מזון וטיפול בילדים ,כולל שירותי מגורים ,שמפעיל הספקכל המתקנים 

 .סיכוני אבטחה ובריאות של התפעול של מתקנים ללא ייצור

 בטוחים אזורים של ולתחזוקה לתפעול הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק, 
 .ולאכילה מזון להכנת ובריאים נקיים

 
  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו מזון שירותי שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .המזון שירותי נוהלי את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .המזון שירותי נוהלי של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .המזון שירותי נוהלי של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 
  דרישות

 :הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. במטבח ובטיחות במזון זיהומים כולל( סכנות זיהוי.( 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. הסיכונים להפחתת בקרה אמצעי ויישום זיהוי. 

 את לכלול חייבים אשר, מזון לשירותי הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים

a. מזון שירותי עובדי: 

 בשנה פעם לפחות מדבקות מחלות נושאים אינם שהם שתאשר רפואית בדיקה לעבור חייבים. 

 מדבקות מחלות של ההעברה לצמצום הנהלים את ולקיים להבין עליהם. 

 מזון ומגישים מכינים כשהם סינרים וללבוש כפפות לעטות ,לשיער רשתות לחבוש עליהם. 

 מזון עם במגע באים שהם לפני הידיים את ולחטא היטב לשטוף עליהם. 

b. ואכילה מזון הכנת אזורי: 

 ומחוטאים נקיים להיות עליהם. 

 מתכלים מזון מוצרי כאשר צלזיוס מעלות 5-מ יותר לא של טמפרטורה על לשמור המסוגלים מכניים מקררים לכלול עליהם 

 .באתר מאוחסנים

 וקרים חמים זורמים מים עם כיורים לכלול עליהם. 
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 שימוש כל לאחר ומחוטאים נשטפים והאכילה ההגשה ,הבישול כלי. 

 שימוש כל לאחר ומשטחים דלפקים ולחטא לנקות יש. 

 וממזיקים ממכרסמים נקיים להיות עליהם. 

 יום מדי מרוקנים אשר ,סופגים ושאינם דליפות בפני עמידים במכלים ופסולת אשפה לאחסן יש. 

 גשם למי לפתחים או סניטריים ביוב לפתחי בישול שמני לשפוך יש. 

c. שירותים: 

 בשירותים הביקור לאחר אותם ולחטא הידיים את היטב לרחוץ חייבים המזון שירותי עובדי כל. 

 בשירותים הביקור לאחר ידיים לשטוף הדורשים שלטים להציב יש. 

d. זיהום לאירועי או למזון הקשורות למחלות לתגובה ונהלים מנגנון דרוש. 

 חייבת זו הדרכה .במזון הולם בלתי מטיפול הנובעים הסיכונים לגבי והדרכה מידע לקבל חייבים מזון שירותי עובדי – הדרכה .3

 :לכלול

 ונהלים סיכונים הערכות של סקירה. 

 מזון של ואחסון בטיחות דרישות. 

 אישית היגיינה. 

 מדבקות ולמחלות במזון המועברות למחלות מודעות. 

 במטבח בטיחות נוהלי. 

 – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

. הפחות לכל שנה 30 ועוד, ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט, העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף אין

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 .נוכחית סיכונים הערכת לשמור חייב מתקן כל :אחרות רשומות
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן קפיטריות ניהול
 החוק במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק ,מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" אש בטיחות ניהול" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" מבנים בטיחות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" ותכנון חירום פעולות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,11-9 עמוד 
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 תקן
הספק מפחית או מונע  .הם בטוחים היגייניים ובריאים ,מזון וטיפול בילדים ,כולל שירותי מגורים ,כל המתקנים שמפעיל הספק

 .סיכוני אבטחה ובריאות של התפעול של מתקנים ללא ייצור

 לטיפול למתקנים או ילדים עם לעבודה הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 .בילדים

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו בילדים טיפול שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .בילדים לטיפול נהלים ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .בילדים לטיפול הנהלים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .בילדים לטיפול הנהלים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

  דרישות

 למשל( ילדים עם ולעבודה בילדים לטיפול המתקנים של מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

 :הפחות לכל, הכוללת) וכולי אירועים, לכדורגל ספר בתי

a. בילדים טיפול של הפוטנציאליות הסכנות כל זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. למשחק בטוחים אזורים, החייאה אמצעי/ראשונה עזרה ערכות למשל( סיכונים להפחתת הדרושים הבקרה אמצעי זיהוי.( 

 :לכלול חייבים הנהלים, הפחות לכל. בילדים לטיפול נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. ילדים עם עבודה: 

 המקומי החוק של בדרישות לעמוד ועליו מוכר להיות חייב האירוע מארגן. 

 נוכחים להיות חייבים החייאה/ראשונה עזרה בהגשת המוסמכים אנשים. 

 רפואי טיפול/ראשונה עזרה הגשת חוקית מבחינה ולאשר ההורה מקום את לתפוס כדי אפוטרופוס/הורה של בכתב הסכמה 

 .אחר תחבורה אמצעי בכל או באוטובוסים/במכוניות ילדים הסעת או

 האפוטרופוס/ההורה של הקשר פרטי את לשמור יש. 

 לכדורגל ספר בבתי למשל( ילדים של ישיר אימון או לינה הכוללים באירועים ילדים עם שיעבדו עובדים העסקת לפני סינון.( 

 ידו-על במפורש שצוין אדם או מוסמך אפוטרופוס/הורה לידי ילדים להעביר יש. 

b. בילדים לטיפול מתקנים: 

 של המתאימים בתקנים או/ו המקומי החוק בדרישות לעמוד חייב הבניין Nike ,השתיים מבין המחמירה האפשרות. 

 אתם במגע לבוא יוכלו לא שהילדים כדי מבודדים להיות חייבים החמים המשטחים כל. 

 בשימוש אינם כשהם מכוסים להיות חייבים ילדים של ידם בהישג הנמצאים חשמל שקעי. 
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 אח בכל הגנה אמצעי להתקין יש. 

 נעול בארון מאוחסנים להיות חייבים אחרים מסוכנים וחומרים רעלים ,תרופות. 

 עת בכל היטב ומתוחזק נקי להיות חייב המקום. 

 הילדים עם בחודש פעם אש פינוי תרגיל לבצע יש. 

 מים מאגר או בור כל לכסות או לגדר ויש ומאובטחים בטוחים להיות חייבים בחוץ המשחק אזורי. 

 משותפים ם"סכו בכלי או שתייה בכוסות להשתמש אסור .זמינים להיות חייבים שתייה מי. 

 לילדים הנגישים השירותים מתקני בכל היותר לכל צלזיוס מעלות 43 של בטמפרטורה וחמים קרים מים לספק יש. 

 וכיור אחת אסלה לספק יש. ידיים לרחיצת כיורים לכלול ועליהם לילדים ומותאמים נקיים להיות חייבים השירותים מתקני 

 .ילדים 15 לכל אחד

 יש, בערבים לטיפול. נקיים ומצעים) שלו ההתפתחות ולרמת הילד לגיל בהתאם( נפרדים מזרנים או מיטות, עריסות לספק יש 

 .מזה זה מטרים 0.9 של במרחק ומזרנים מיטות, עריסות להציב יש. במים ועמיד קשיח מזרן ילד לכל לספק

 מלאה במשרה מיומן מתקן מנהל למנות יש ילדים 60-מ יותר המכיל מתקן בכל. 

 פציעות או להזנחה וראיות מדבקות מחלות, תרופות, חיסונים לגבי פרטים כולל, ילד כל עבור רפואיות רשומות לשמור יש 

 .חריגות פציעות או הזנחה של מקרה כל על המתקן למנהל לדווח יש. חריגות

 :הפחות לכל ,הכוללת הדרכה לעבור חייבים ילדים עם שעובדים העובדים כל – הדרכה .3

 הסיכונים הערכת של סקירה. 

 ילדים עם לעבודה מומלצות שיטות. 

 כתובים נהלים. 

 – תיעוד .4

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .במתקן ילד כל עבור ומאובטחות חסויות ,עדכניות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. נוכחית סיכונים הערכת. 

b. נוכחיות עובדים סינון רשומות. 

c. אפוטרופסים/הורים של עדכניים קשר פרטי. 

d. לפחות שנים 3 למשך אש תרגילי רשומות. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" אש בטיחות ניהול" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" מבנים בטיחות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 של" ותכנון חירום פעולות" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,21-9 עמוד 
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 תקן
 

 

 של לוואי ותוצרי באוזון הפוגעים כימיקלים ,חלקיקים ,קורוזיים חומרים ,תרסיסים ,נדיפים אורגניים כימיקלים של לאוויר פליטות
 הוצאתן לפני הייצור מדינת של לחוקים בהתאם ומטופלות מבוקרות ,קבוע באופן מנוטרות ,נבדקות מהפעילות כתוצאה בערה

 לצמצום ונהלים מדיניות וליישם לפתח נדרש הספק .פליטות לבקרת שלו המערכות ביצועי של קבוע ניטור מבצע הספק .לאוויר
 .לאוויר פליטות של הסיכונים

 
 אחריות תחומי

 
 

 .בשימוש ונמצאת מיושמת לאוויר פליטות שתוכנית לוודא חייב האתר מנהל

 .לאוויר הפליטות תוכנית את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .לאוויר הפליטות תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .לאוויר הפליטות של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 משתחרר אשר מייצר שהמפעל דבר כל - וכולי עשן ,אבק ,קיטור ,אדים לכלול יכולים לאוויר פליטות מקורות 

 .לסביבה או אדם לבני נזק לגרום ועלול לאטמוספרה

 לסביבה המשתחררת הזיהום כמות את להפחית שעוזר בו משתמש שהמפעל דבר כל הם פליטה בקרת התקני 

 ).וכולי אמבטיות, סולקנים כלומר(

 כלשהו משאב של השימושיות מידת על לרעה משפיע אשר לסביבה שמגיע חומר כל הם ככלל מזהמים. 

 צינור, מייבשים של אוורור פתחי, צביעה בחדר אוורור מערכת כלומר( הפליטה מגיעה שממנו המקום הוא מקור 

 ).וכולי דוד של פליטה

 דרישות
 

 

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. המזהמים וסוגי המקור מיקום את לכלול חייבת המלאי רשימת .לאוויר פליטות של נייחים מקורות זיהוי. 

b. הרלוונטיות המקומיות לתקנות רמות השוואת .הנפלטת המזהמים כמות. 

c. בתהליכים שיפורים, אוויר לטיהור התקנים למשל( אוויר זיהום של בקרה אמצעי זיהוי.( 

 חייבים אשר ,לאוויר פליטות של ההשפעות של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול

a. הדרושים ההרשאות או/ו הרישומים ,ההיתרים את להשיג חייב המתקן ,המקומיים ולתקנות לחוקים בהתאם 

 .אוויר לפליטות

b. של ריסוס תאי כלומר( והפליטה האוויר זיהום בקרת, האוורור מערכות של שנתיות ביצועים הערכות לבצע יש 

 .שלהן היעילות את להפגין כדי) כימיים מנדפים

c. וההרשאות ההיתרים בדרישות עומדות שהפליטות לוודא כדי שנתיות ניתוח בדיקות לבצע יש. 

d. לאוויר הפליטות על המשפיעים במערכת כשלים או אירועים ולחקירת תקריות על לדיווח בנהלים צורך יש. 
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 :לגבי המודעות להגברת הדרכה לקבל חייבים העובדים – הדרכה .3
 

 במקום הנמצאים זיהום בקרת והתקני אוורור פתחי ,לאוויר פליטות מקורות של מיקומים. 

 זיהום בקרת בהתקן או באוורור כשל של למקרה הולמים תגובה נוהלי. 

 הזיהום בקרת התקני של המערכת ביצועי את ומנתחים מתחזקים אשר עובדים :לאוויר פליטות התקני של תחזוקה

 .והפרוטוקולים הספציפיות התפעול דרישות לגבי הדרכה לעבוד חייבים

 – תיעוד .4
 

  .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

  .לפחות שנים 3 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 .נוכחית סיכונים הערכת לשמור חייב מתקן כל :אחרות רשומות

 
 
 

 מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת יותר

 :לעיון חומרים
 

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 
 
 חוברת Nike ESH ,1-2 עמוד 

 



 NIKE של המנהיגות קוד תקן מוגבלים חומרים ניהול
 

  2017 ספטמבר 146 עמוד –ניהול חומרים מוגבלים  – תקן קוד המנהיגות

 

 תקן
 

 התוכנית .לחוק התואמת בכימיקלים לטיפול יעילה תוכנית בעזרת ,מוגבלים בחומרים לטיפול בנוגע ומיומנת עקבית גישה מפגין הספק
 רכש ,שימוש ,אחסון ,טיפול על הקפדה ידי-על והצרכנים הסביבה ,העובדים עבור לכימיקלים הקשורים סיכונים ומצמצמת בבירור מזהה

 .בטוחה בצורה כימיקלים של והשלכה
 

 המוגבלים החומרים לרשימת הציות על לשמירה אמצעים לאמץ נדרש הספק (RSL) בייצור המוגבלים החומרים ולרשימת 
(MRSL) ,בייצור בשימוש הנמצאים הכימיים המסוכנים החומרים הפחתת ידי-על הביצועים את ולשפר ולהמשיך. 

 

תקן קוד  בתקן עכשיו המשולבות בדרישות הוחלף", חומרים-ננו, "Nike של הנפרד תקן קוד המנהיגות תקן
 ".מוגבלים חומרים ניהול" המנהיגות

 
 אחריות תחומי

 
 

 .ומבוצעות מיושמות, נוצרו MRSL-ו RSL שתוכניות לוודא חייב האתר מנהל
 לנסח (2) וכן ,והסביבה הצרכנים ,התעסוקתית הבריאות על להשפיע עלולים מסוכנים כימיים חומרים כיצד להבין (1) חייב HSE נציג

 .לייצור כימיקלים עם בטוחה לעבודה אסטרטגיות

 הדרכה קיבלו הרלוונטיים העובדים שכל לוודא (2) וכן RSL/ MRSL לרשימות הציות על להקפיד (1) חייבים ומפקחים מנהלים
 .MRSL-ו RSL של הניהול תקן של הדרישות אחר וממלאים

 .MRSL-ו RSL של הניהול תקן של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 המוגבלים החומרים רשימת (RSL) של Nike, Inc.  במוצרים, מוגמרים בחומרים כימיקלים מבחינת דרישות המציב התקן היא 
  .www.nikeincchemistry.com בכתובת זמינה RSL רשימת. קשורים ובפריטים

 בייצור המוגבלים החומרים רשימת (MRSL) חומרים לייצר לספקים לעזור המיועד כימיות תערובות של לרכש התקן היא 
 תקן קוד המנהיגות בתקן שמצוין כפי( Nike של בשפכים לטיפול הציות הנחיות ושל RSL של בדרישות עומדים אשר ומוצרים

" מסוכנים כימיקלים של שפכים אפס" הארגון באתר זמינה MRSL רשימת"). שפכים"
)ZDHC(  www.roadmaptozero.com  

 דרישות
 

 

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1
a. ובחומרים בתערובות הפוטנציאליים המוגבלים החומרים כל לזיהוי גישה )RSL ו-MRSL.( 
b. מוגבלים בחומרים שימוש למנוע או להפחית כדי לנקוט שיש למניעה אמצעים הגדרת. 

 דרישות כולל ,מוגבלים בחומרים השימוש של למניעה או לצמצום נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2
 :הבאות המינימום

a. רשימות של ביותר העדכנית לגרסה גישה RSL ו-MRSL. 
b. בדרישות העומדות כימיקלים תערובות של לרכש הגישה תיעוד. 

 ,לעובדים הפוטנציאליות הסכנות את להפחית כדי MRSL הנחיות לפי באתר בשימוש הנמצאים הכימיקלים את לרכוש יש •
 ולצרכן לסביבה

 ZDHC של MRSL-ו Nike של RSL ברשימות המופיעים המוגבלים החומרים מול SDS/ MSDS להשוואת בתהליך צורך יש •
c. אליהם הקשורים הבטיחות נתוני וגיליונות הכימיקלים כל של מדויק מלאי על שמירה )MSDS/ SDS.( 
d. בדרישות עומדים שאינם ומוצרים חומרים ,כימיקלים תערובות של והפרדה זיהוי. 
e. להנחיות ציות RSL זה בתקן המופיעות לכימיקלים הקשורות המגבלות לכל וציות ואקראיות שגרתיות בדיקות מבחינת. 

  חייב להיות מבודד RSLכל חומר או פריט שנכשל בבדיקות  •

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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f. של כשלים פתרון לתהליך ציות RSL בבדיקת כשל של במקרה RSL ,מתקנות ופעולות היסוד גורם של מפורט תיעוד כולל. 

 של הכימיה בחוברת לעיין לספק מומלץ Nike של היעדים את להבין כדי Nike הכימיה בתחום 

 :בנושא הנחיות וליישם
 קלט ניהול •

 כימיקלים מלאי ניהול •

 בכימיקלים וטיפול שימוש •

 ספציפיים לחומרים מדיניות כללי •

  יותר טובים בכימיקלים שימוש •

 

 זמינה כימיקלים לניהול הדרכה. מתקן בכל הרלוונטיים העובדים עבור שנתיים כל אותה להעביר ויש חובה היא RSL הדרכת – הדרכה .3
  .www.nikeincchemistry.com בכתובת נמצאות וגישה להדרכה הוראות. כן גם

 – תיעוד .4
 

 .לפחות שנים 3 למשך RSL הדרכת רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך RSL בדיקות רשומות לשמור חייב מתקן כל :בדיקות רשומות

 .שנים 5 למשך RSL של כשלים עבור RSL של כשלים פתרון על תיעוד לשמור יש :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. לפחות שנתיים למשך באתר הכימיקלים כל עבור כימיקלים מלאי. 
b. גיליונות MSDS מסוכנים חומרים" תקן קוד המנהיגות בתקן שמצוין כפי בארכיון מאוחסנים." 
c. בבדיקות שנכשלו חומרים עבור חומרים של מעקב מידע RSL לפחות שנתיים למשך. 

  

http://www.nikeincchemistry.com/
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 מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת יותר

 :לעיון חומרים
 

 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

  
 :NIKE של תקן קוד המנהיגות בתקני עיין

 מסוכנים חומרים 
 מסוכנת פסולת 
 שפכים 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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 תקן
 

 

 .לחוק התואמת בכימיקלים לטיפול יעילה תוכנית בעזרת ,מוגבלים בחומרים לטיפול בנוגע ומיומנת עקבית גישה מפגין הספק
 ,טיפול על הקפדה ידי-על והצרכנים הסביבה ,העובדים עבור לכימיקלים הקשורים סיכונים ומצמצמת בבירור מזהה התוכנית

 .בטוחה בצורה כימיקלים של והשלכה רכש ,שימוש ,אחסון

 אחריות תחומי
 

 

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו מסוכנים חומרים שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .מסוכנים חומרים של ונהלים תהליכים ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 החומרים של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים
 .המסוכנים

 .המסוכנים החומרים של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 המהווה דבר – רעיל או ראקטיבי ,קורוזיבי ,דליק – הבאים מהמאפיינים יותר או אחד המפגין חומר הוא מסוכן חומר 
 מסוכנים חומרים כולל המונח .השינוע או האחסון ,השימוש בעת לרכוש או לסביבה ,לבטיחות ,לבריאות סיכון

 .מסוכנת ופסולת

 דרישות
 

 

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. הפוטנציאליים המסוכנים החומרים כל לזיהוי סקר. 

b. החשיפה ומשך) וכולי בליעה, עור מגע, שאיפה למשל( סוג, רמה. 

c. והמיקום בשימוש החומר כמות. 

d. עיניים לשטיפת חירום תחנות או מקלחות, אישי מגן ציוד, אוורור למשל( למניעה שננקטו אמצעים.( 

 אשר ,מסוכנים לחומרים הקשורים סיכונים של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים

a. חומרים של בטיחות נתוני גיליונות (MSDS) כניסה להתיר אין .המסוכנים החומרים כל עבור זמינים להיות חייבים 

 שבהם האזורים בכל זמין להיות חייב MSDS גיליון .חומרים של בטיחות נתוני גיליון ללא באתר מסוכן חומר שום של

 .ומאוחסן בשימוש נמצא המסוכן החומר

b. הסכנה פרטי עם אותם לסמן ויש מתאימים במכלים מאוחסנים להיות חייבים המסוכנים החומרים כל. 
 :להיות חייבים המכלים

 תקינים. 

 לתכולה תואמים. 

 טוב ובמצב קריאה בצורה ,דוברים שהעובדים בשפה מסומנים. 

 בשימוש אינם הם עוד כל סגורים. 

 ומוארקים קשורים להיות חייבים דליקים חומרים המכילים הראשיים המכלים כל. 

 אחסון לאזורי הדרישות לפי אותם ולאחסן ריקים מכלים לסמן יש. 
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c. אחסון לאזורי דרישות: 

 ומקורים מאובטחים להיות חייבים האחסון אזורי. 

 אטומים משטחים גבי-על המכלים את לאחסן יש. 

 רחצה או עיניים לשטיפת חירום לעת נגישות ותחנות הולם אוורור לכלול חייבים האחסון אזורי. 

 אלה באזורים ולשתות לעשן ,לאכול אסור. 

 של מהנפח 110% לפחות המהווה ליטרים 208.2 על העולה בנפח חומרים עבור משנית בהכלה צורך יש 

 .ביותר הגדול המכל

 המכלים בין במעברים הולם מרווח על לשמור יש. 

 המכלים בהערמת להגזים אסור. 

 לזה זה תואמים שאינם חומרים בין להפריד יש. 

 הצתה ממקורות הרחק דליקים חומרים לאחסן יש. 

d. דחוס גז מכלי: 

 ליפול מהם למנוע כדי ומאובטח מאונך במצב מאוחסנים להיות חייבים. 

 הקשורות והסכנות הגז לזיהוי מסומנים להיות חייבים. 

 אוויר מזג ותנאי קורוזיביות אטמוספרות ,הצתה ממקורות הרחק מאוחסנים להיות חייבים 

 .קיצוניים

 ומופרדים בהתאם מסומנים להיות חייבים ומלאים ריקים מכלים. 

e. מסוכנים חומרים שינוע: 

 ומוארקים קשורים להיות חייבים דליקים חומרים עם מכלים. 

 חלוקה למכלי מתחת טפטוף משטחי/טפטוף מגשי להניח יש. 

 אטומים משטחים גבי על להתבצע חייבת החלוקה. 

 מיד דליפות או נזילות לנקות יש. 

f. ומאוחסנים בשימוש נמצאים מסוכנים חומרים שבהם במקומות זמין בציוד צורך ויש לדליפות מתועדת תגובה תוכנית לנסח יש. 

 ,בסכנות שינוי שחל פעם ובכל שנתית הדרכה לעבור חייבים מסוכנים חומרים עם שעובדים צוות אנשי – הדרכה .3

 :לכלול חייבת זו הדרכה .בנהלים או בתהליכים

 מסוכנים חומרים של וסיכונים מאפיינים. 
 
 חומרים של בטיחות נתוני גיליונות. 

 
 סימון. 

 
 במסגרת שנתית הדרכה לעבור חייבים לדליפות לתגובה מטלות להם שהוקצו עובדים :לדליפות תגובה תוכנית

 .לדליפות תגובה תוכנית
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 – תיעוד .4
 

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות
 

 לכל שנה 30 ועוד ,ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף אין .הפחות

 5 למשך אלה רשומות לשמור יש .מסוכנים לחומרים הקשורות התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות

 .לפחות שנים

 :אחרות רשומות
 

a. מסוכנים חומרים של נוכחי מלאי. 

b. גיליונות MSDS המסוכנים החומרים כל עבור נוכחיים. 

c. גיליונות MSDS שנה 30 ועוד בכימיקלים השימוש למשך בארכיון המאוחסנים. 

d. מסוכנים חומרים הכוללות העבודות כל עבור נוכחיות סיכונים הערכות. 

e. לדליפות נוכחית תגובה תוכנית. 
 

 
 
 
 
 

 מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת יותר

 :לעיון חומרים
 

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 
 
 חוברת Nike ESH ,1-3 עמוד 
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 NIKE של המנהיגות קוד תקן מסוכנת פסולת

 תקן

 עליו. Nike של ולתקנים המקומיות לתקנות בהתאם המסוכנת/המוצקה הפסולת סוגי כל את כראוי ומשליך מעביר, מנהל, מפריד הספק

 ומשפר מודד הספק. לכך ומורשים מוסמכים מסוכנת/מוצקה בפסולת המטפלים שהספקים ולוודא הנחוצים ההיתרים כל את להשיג

 .מוסף ערך בעל מיחזור על ומקפיד בחומרים השימוש יעילות את קבוע באופן

 ולסביבה האדם לבריאות הסיכונים ולצמצום מסוכנת פסולת של הייצור לצמצום ונהלים מדיניות וליישם לפתח נדרש הספק 

 .שלה ולהשלכה מסוכנת בפסולת לטיפול הקשורים

 מתקני לבחירת, מסוכנת פסולת לשינוע ומוסמכים מורשים מקצוע אנשי לבחירת ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 או לקרקעות פסולת העברת על איסור למשל( הסביבה על לשמירה אחראיים נהלים על מקפידים שהם ולבדיקה והשלכה מיחזור

 ).פתוחים מים למקורות

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו מסוכנת פסולת שנוהלי לוודא חייב האתר מנהל

 .המסוכנת הפסולת נוהלי את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .המסוכנת הפסולת של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .המסוכנת הפסולת של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 המהווה דבר – רעילה או ראקטיבית, קורוזיבית, דליקה – הבאים מהמאפיינים יותר או אחד המפגינה פסולת פירושה מסוכנת פסולת 

 .הולם בלתי שינוע או אחסון, טיפול בעת לרכוש או לסביבה, לבטיחות, לבריאות סיכון

 או לטיהור ,לשינוע ,לניהול ,מסוכנת בפסולת לטיפול מעסיק שהספק שלישי צד ספקי :מסוכנת בפסולת לטיפול משנה קבלן 

 .להשלכה

 

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. המסוכנת הפסולת ערוצי כל זיהוי. 

b. האדם ובני הסביבה על וההשפעה שנוצרת המסוכנת הפסולת כמות קביעת. 

c. הולמים ותיוג סימון, עיניים לשטיפת חירום תחנות או חירום מקלחות, אישי מגן ציוד, אוורור למשל( מונעים אמצעים יישום ,

 ).מסוכנת בפסולת לטיפול משנה קבלני לניהול תוכנית

 או להפחתה נהלים ליישם חייב לחודש מסוכנת פסולת של ומעלה ג"ק 100 מאחסן או מייצר אשר מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר, מסוכנת לפסולת הקשורים סיכונים של למניעה

a. המיוצרת המסוכנת הפסולת של והכמות המקורות זיהוי. 

b. המקומיים ולתקנות לחוקים בהתאם ולהשלכה לאחסון ,מסוכנת פסולת לייצור הדרושים ההיתרים כל השגת. 

c. מסוכנת פסולת של אחסון לאזורי דרישות: 
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a. מאובטחים להיות חייבים האחסון אזורי 

b. רחצה או עיניים לשטיפת חירום לעת נגישות ותחנות הולם אוורור לכלול חייבים האחסון אזורי 

c. והשתייה העישון ,האכילה על האוסרים שלטים להציב יש 

d. מקורים להיות חייבים מסוכנת פסולת של אחסון אזורי 

e. 208 על עולה הכולל המכלים נפח כאשר ,ביותר הגדול מהמכל לפחות 110% של בנפח להיות חייבת המשנית ההכלה 

 ליטרים

f. אישי מגן ציוד כולל ,בדליפות לטיפול ציוד למקם יש (PPE) מסוכנת פסולת של אחסון אזורי ליד ,דרוש 

g. הצתה ממקורות הרחק דליקה פסולת לאחסן יש 

h. לזה זה תואמים שאינם פסולת חומרי בין להפריד יש 

i. המכלים בין הולמים מעברים על להקפיד יש 

j. המכלים בהערמת להגזים אסור 

k. אליה סמוך להיות ולא מסוכנת לא מפסולת נפרד להיות חייב המסוכנת הפסולת של האחסון אזור. 

d. מסוכנת פסולת של אחסון למכלי דרישות: 

a. אטומים משטחים גבי-על המכלים את לאחסן יש 

b. לזה זה תואמים להיות חייבים והפסולת המכלים 

c. תקינים להיות חייבים המכלים 

d. והסכנות הפסולת זיהוי את ולכלול מסוכנת כפסולת בבירור מסומנים להיות חייבים המכלים כל 

e. מועברת הפסולת שבהם לזמנים פרט ,הזמן כל סגורים להיות צריכים המכסים 

e. הפסולת של ולצמצום להפחתה תוכנית של ויישום תיעוד. 

 מסוכנת פסולת של הייצור להפחתת שנתית תוכנית לפתח לספק מומלץ. 

 

f. מסוכנת פסולת של אחסון אזורי של שבועיות בדיקות של ותיעוד ניהול. 

g. להגנת הסוכנות בדרישות עיין, מגבלות מציין לא החל החוק אם( הסבירות הזמן מגבלות במסגרת מסוכנת פסולת להשליך יש 

 ).וגדולות קטנות כמויות המייצרים מפעלים עבור (EPA) האמריקנית הסביבה

h. שלה ולהשלכה לטיפול ומוסמכים מורשים ובמתקנים מסוכנת פסולת לשינוע ומוסמכים מורשים מקצוע באנשי להשתמש יש. 
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 לטיפול משנה קבלני של ולניטור לאימות ועקבי יסודי בתהליך להשתמש לספק מומלץ 

 :לכלול יכולים ההסמכה תהליכי .מסוכנת בפסולת

 :הכולל ,המשנה קבלן ידי-על למילוי הסמכה-קדם טופס •

o עבר ביצועי 

o חבות ביטוח כיסוי 

o חוק לפי ורישיונות היתרים להשגת הוכחות 

 משנה קבלני של ולדחייה לאישור קריטריונים •

 המשנה קבלן מתקני של באתר ובדיקות הערכות •

 ספקי של וההערכה הניהול להנחיות בהתאם המשנה קבלן פעילות של שנתית הערכה •

 Nike של בפסולת טיפול

 לטיפול משנה קבלני של שנתית הערכה על בהתבסס הבחירה תהליך של תקופתית סקירה •

 מסוכנת בפסולת

i. Nike בנוסף. מסוכנת בפסולת לטיפול משנה קבלני של משלה סקירה לנהל הזכות את לעצמה שומרת ,Nike לדרוש עשויה 

 .השלכה נוהלי על הקפדה של מתועד אימות Nike-ל לספק מהספק

j. זה במסמך כמוגדר מסוכנת פסולת של השלכה או באתר שרפה על איסור חל. 

 הדרכה .3

 למשלוח הכנה, אחסון, איחוד, איסוף למשל( מסוכנת בפסולת טיפול כולל שתפקידם עובדים :מסוכנת בפסולת טיפול

 :כוללים ההדרכה נושאי. מכן לאחר שנתית רענון והדרכת לתפקיד הכניסה בעת הדרכה יקבלו) השלכה/לטיפול

 קביעה/זיהוי •

 טיפול •

 צמצום •

 נתונים איסוף •

 תיעוד •

 והשלכה אחסון ,שינוע של ודרישות השפעות ,סיכונים •

 

 – תיעוד .4

, דליק( משויכות סכנות; הפיזי המצב; החומר שם: הבאים הפרטים את לכלול חייבות מסוכנת פסולת רשומות :השלכה רשומות

 של המייצר הגורם/המוצא נקודת של והכתובת העסק שם; להשלכה/לטיפול לשליחה וכמות תאריך); ראקטיבי או רעיל, קורוזיבי

 את המאשר הסופי ההשלכה מתקן של חתימה עם המשלוח שטר של ועותק; הסופית ההשלכה וחברת האחסון, המוביל, הפסולת

 .לפחות שנים 5 למשך הרשומות את לשמור יש. המשלוח קבלת

 .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות
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 אין .הפחות לכל שנה 30 ועוד ,ההעסקה זמן למשך ומאובטחות סודיות רפואיות רשומות לשמור חייב מתקן כל :רפואיות רשומות

 .חוק לפי לנדרש פרט ,העובד של בכתב מפורשת הסכמה ללא רפואיות רשומות לחשוף

 .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. דרושים והיתרים נוכחית סיכונים הערכת. 

b. לפחות אחת שנה למשך בדיקות. 

c. הספק נעזר שבהם מסוכנת בפסולת לטיפול מוסמכים/מורשים משנה קבלני של רשימה. 

 

 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" מסוכנים חומרים" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,9-2 עמוד 

 של בפסולת טיפול ספקי של וההערכה הניהול הנחיות Nike 
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 תקן

 עליו. Nike של ולתקנים המקומיות לתקנות בהתאם המסוכנת/המוצקה הפסולת סוגי כל את כראוי ומשליך מעביר, מנהל, מפריד הספק

 ומשפר מודד הספק. לכך ומורשים מוסמכים מסוכנת/מוצקה בפסולת המטפלים שהספקים ולוודא הנחוצים ההיתרים כל את להשיג

 .מוסף ערך בעל מיחזור על ומקפיד בחומרים השימוש יעילות את קבוע באופן

 בה ולטיפול מוצקה פסולת לצמצום ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק. 

 מיחזור מתקני לבחירת, פסולת לשינוע ומוסמכים מורשים מקצוע אנשי לבחירת ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק 

 או לקרקעות פסולת העברת על איסור למשל( הסביבה על לשמירה אחראיים נהלים על מקפידים שהם ולבדיקה והשלכה

 בלתי פליטות או שרפה או, פסולת תשטיפי או אפר כגון פסולת של לוואי תוצרי של הולמת בלתי השלכה, פתוחים מים למקורות

 ).מבוקרות

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו בה ולטיפול המוצקה הפסולת לצמצום שנהלים לוודא חייב האתר מנהל

 .מוצקה פסולת של ונהלים תהליכים ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .המוצקה הפסולת של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .המוצקה הפסולת של ולנהלים לתהליכים לציית חייבים העובדים

 הגדרות

 ידי-על המאושר חיצוני ספק ידי-על ממוחזרת מוצקה פסולת שבו מיחזור של סוג הוא סגור במעגל מיחזור Nike ,בתור לשמש וחוזרת 

 .Nike-ל במקור שסופק זה כמו, דומה רכיב או חומר או, רכיב או חומר אותו

 אורגניים חומרים של מבוקר ביולוגי ריקבון הוא קומפוסט. 

 ל פרט אחרים גורמים של לשימוש מוצקה פסולת ממחזר חיצוני גורם שבה מיחזור צורת הוא הלאה מיחזור-Nike של ולשותפים 

Nike .בחסות ומיחזור סגור במעגל מיחזור, פנימי מיחזור כולל אינו הלאה מיחזור Nike. 

 אחרות אנרגיה בצורות או, החום בתוכן שימוש לצורך מעובדים ממנה חלק או המוצקה הפסולת כל שבו תהליך הוא אנרגיה שחזור ,

 .ממנו או החומר של

 המהווה דבר – רעילה או ראקטיבית ,קורוזיבית ,דליקה – הבאים מהמאפיינים יותר או אחד המפגינה פסולת פירושה מסוכנת פסולת 

 .הולם בלתי שינוע או אחסון ,טיפול בעת לרכוש או לסביבה ,לבטיחות ,לבריאות סיכון

 אנרגיה ממנה לשחזר מבלי נשרפת מוצקה פסולת שבו תהליך היא שרפה. 

 הספק של הייצור בתהליך בחזרה לשילוב במקום מעובדת מוצקה פסולת שבה מיחזור צורת הוא פנימי מיחזור. 

 בצורה ומופעל נבנה, שתוכנן הנדסי השלכה במתקן מושלכת מוצקה פסולת שבה מוצקה בפסולת טיפול שיטת היא הטמנה 

 .והסביבה הציבור בריאות על ההשפעות את המצמצמת

 בחסות מיחזור Nike בחסות חיצוני ספק ידי-על מטופלת מוצקה פסולת שבה מיחזור צורת הוא Nike במוצרים ויישום מיחזור לצורך 

 .משניים

 חדש מוצר לייצור כחומר משמשת מוצקה פסולת שבו תהליך כל פירושו מיחזור. 

 אינה זו הגדרה .סחורות וייצור ושירותים מוצרים מצריכת כתוצאה הספק במתקני ושיוצרו צורך בהם שאין חומרים היא מוצקה פסולת 

 ,באתר אנרגיה מדודי אפר ,הייצור בתהליך ועיצוב גזירה של שאריות כוללות מוצקה פסולת של דוגמאות .מסוכנת פסולת כוללת
 .וזכוכית מתכת מכלי ,מוצרים אריזות ,עורות ,בדים ,קרטונים ,ניירות ,בגינה/בחצר ומשימוש ממזון אשפה ,שפכים פסולת
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 פסולת להשליך או למחזר ,לעבד ,לשנע ,לנהל ,לטפל כדי מעסיק שהספק חיצוניים ספקים :מוצקה בפסולת לטיפול משנה קבלן 

 .השלכה ומתקני הלאה מיחזור גורמי ,בפסולת טיפול מרכזי ,מובילים כגון מוצקה

 שימוש או מחדש ייעוד כוללת גם זו שיטה .במקור פסולת יצירת נמנעת שבה מוצרה בפסולת לטיפול שיטה היא במקור הפחתה 

 .זהותו את לשנות מבלי השימושיים חייו לסוף מגיע שהוא לפני בחומר או במוצר מחדש

 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת מוצקה פסולת של מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. שלה ולהשלכה למיחזור ,לשינוע ,ולאחסון מוצקה בפסולת לטיפול הקשורות וסביבתיות בטיחותיות ,בריאותיות סכנות זיהוי. 

b. לסכנות הקשורה הסיכון רמת של הערכה. 

c. משנה בקבלני שימוש, צמצום, אישי מגן ציוד, הולמים ותיוג סימון, הפרדה למשל( הסיכון להפחתת בקרה אמצעי זיהוי 

 ).וכולי שלהם קבוע וניטור מוצקה בפסולת לטיפול מוסמכים

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול שחייבים נהלים וליישם לפתח חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. ואת ,ומושלכת ממוחזרת ,מיוצרת אשר פסולת של וכמויות סוגים לכלול חייב המלאי .המוצקה הפסולת ערוצי כל של מלאי 

 .ההשלכה מתקני של והמיקומים השמות

b. במקור להפחתה ומאמצים הזדמנויות של ותיעוד זיהוי .מוצקה פסולת לצמצום תוכנית. 

 מהפחתה החל ,טיפול אסטרטגיות של הבאה ההיררכיה לפי מוצקה בפסולת לטפל מומלץ לספק 

 .אחרון כמוצא ושרפה העיקרית כאסטרטגיה במקור
 במקור הפחתה •
 פנימי מיחזור •
 סגור במעגל מיחזור •
 Nike בחסות תוכניות •
 הלאה מיחזור •
 אנרגיה שחזור •
 הטמנה •
 שרפה •

c. קטגוריית לכל וייעודיים נקיים מכלים לספק יש .למיחזור ולא מיחזור ,מחדש שימוש של קטגוריות לפי פסולת הפרדת 

 .פסולת

d. סמוכים ולא נפרדים באזורים אותן ולאחסן מוצקה ופסולת מסוכנת פסולת להפריד יש. 

e. אטומים להיות צריכים והמשטחים ,ומאובטחים מקורים להיות חייבים מוצקה פסולת של האחסון מיקומי. 

f. מוצקה פסולת של ולהשלכה לשינוע ומוסמכות מורשות בחברות להשתמש יש. 
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 יסודי בתהליך להשתמש לחודש מוצקה פסולת של ג"ק 4,000-מ יותר המייצרים למתקנים מומלץ 

 יכולים ההסמכה תהליכי. מוצקה בפסולת לטיפול משנה קבלני של ולניטור להסמכה ועקבי

 :לכלול
 :הכולל ,המשנה קבלן ידי-על למילוי הסמכה-קדם טופס •

o עבר ביצועי 
o חבות ביטוח כיסוי 
o חוק לפי ורישיונות היתרים להשגת הוכחות 

 משנה קבלני של ולדחייה לאישור קריטריונים •
 המשנה קבלן מתקני של באתר ובדיקות הערכות •
 טיפול ספקי של וההערכה הניהול להנחיות בהתאם המשנה קבלן פעילות של שנתית הערכה •

 Nike של בפסולת
 לטיפול משנה קבלני של שנתית הערכה על בהתבסס הבחירה תהליך של תקופתית סקירה •

 מוצקה בפסולת

g. זה במסמך כמוגדר מוצקה פסולת של השלכה או באתר שרפה על איסור חל. 

 – הדרכה .3

 יקבלו – בשאריות וטיפול ניקיון ,תחזוקה עובדי כגון – תפקידם במסגרת מוצקה בפסולת שמטפלים עובדים :מוצקה בפסולת טיפול

 :כוללים ההדרכה נושאי .מכן לאחר שנתיים מדי רענון והדרכת לתפקיד כניסתם עם הדרכה

 מסוכנת פסולת זיהוי 

 למיחזור הנאספים חומרים של זיהום של ומניעה זיהוי 

 ולהשלכה לתיעוד ,לאחסון ,מוצקה בפסולת לטיפול הולמים ונהלים טכניקות 

 במקור להפחתה ספציפיים תפעוליים נהלים 

 אישי מגן בציוד שימוש 

 – תיעוד .4

 לכלול חייבות הרשומות. לפחות שנים 3 למשך להישמר חייבות מוצקה פסולת של ומיחזור השלכה רשומות :ומיחזור השלכה רשומות

 .למיחזור או להשלכה נשלחה היא ואם המשלוח תאריך, שלה הנפח, הפסולת תיאור עם משלוח שטרי

 .לפחות שנים 3 למשך ולהישמר זמינות להיות חייבות העובדים של ההדרכה רשומות :הדרכה רשומות

 .לפחות שנים 5 למשך התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. מוצקה פסולת של נוכחית סיכונים הערכת. 

b. כנדרש רגולטוריים היתרים. 

c. לפחות שנים 5 למשך מוצקה פסולת השלכת של תיעוד לשמור יש. 

d. הספק נעזר שבהם מוצקה בפסולת לטיפול מוסמכים/מורשים ספקים של רשימה. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 של" מסוכנת פסולת" המנהיגות קוד תקן Nike. 

 חוברת Nike ESH ,20-2 עמוד 

 של בפסולת טיפול ספקי של וההערכה הניהול הנחיות Nike 

 של הפסולת לצמצום התוכנית חוברת Nike 
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 תקן

 הספק. Nike של ולתקנים לתקנות, הרלוונטיים המקומיים לחוקים בהתאם שפכים ופולט מתוקים מים של השאיבה את מצמצם הספק

 .התפעול במסגרת יעיל ושימוש מתמשכת הפחתה קידום ידי-ועל, מים לבזבוז הסיכון של וניהול הבנה ידי-על במים לחסוך מאמצים עושה

  אחריות תחומי

 .בשימוש ונמצאים מיושמים ,נוצרו שלהם ולצמצום שפכים במי לטיפול שנהלים לוודא חייב המתקן/האתר מנהל

 .בשפכים לטיפול הקשורים הנהלים את ולנהל לקיים ,לקבוע חייב HSE נציג

 .בשפכים לטיפול והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .בשפכים לטיפול והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות

 אוקיינוס או נחל, אגם כגון מים למקווה או לאדמה( לסביבה שפכים הוצאת היא ישירה הוצאה.( 

 מפעל כגון ,השפכים את המוציא המתקן של בתפעול או בבעלות שאינו טיהור למתקן מהמתקן שפכים הוצאת היא עקיפה הוצאה 

 .תעשייה בפארק טיהור מפעל או עירוני שפכים טיהור

 תעשייתיים מתהליכים הנובעים שפכים הם תעשייתיים שפכים.  

 השפכים מי של העקיפה ההוצאה לפני גולמיים שפכים במי מזהמים של הפחתה הוא טיהור-קדם. 

 לאוויר בפליטות. הסופית ההוצאה לפני שפכים מי הוצאות או לאוויר פליטות המנקה תהליך או ציוד כל הוא זיהום בקרת ציוד ,

), ממים שמן הפרדת למשל( פיזי טיהור כוללות העיקריות השיטות, שפכים במי. מתוקים מים באמצעות ניקוי היא העיקרית השיטה

 .ביולוגי וטיהור) חומציות נטרול למשל( כימי טיהור

 מהמתקן שלהם העקיפה או הישירה ההוצאה לפני טיהור עברו לא שעדיין שפכים הם גולמיים שפכים . 

 ומכבסות מקלחות ,כיורים ,שירותים כגון סניטריים ממתקנים שפכים הם) ביתיים או( סניטריים שפכים. 

 במהלך מופק) ב( או, ביולוגיים שפכים של טיהור תהליכי של לוואי תוצר מהווה) א( אשר מוצק חצי או מוצק חומר הוא רפש 

 .ייצור תהליכי

 גשמים ירידת במהלך המצטברים מתוקים מים הם גשמים מי. 

 מהמפעל אותם להוציא ושיש נתונות תפעוליות למטרות לשימושיים נחשבים שאינם מים הם שפכים. 
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 דרישות

 :הפחות לכל ,הכוללת שפכים מי של שנתית סיכונים הערכת ולתעד לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. שפכים, תעשייתיים שפכים), שירותים, מקלחות, מטבחים, מגורים מעונות( ביתיים שפכים כולל, השפכים מקורות כל זיהוי 

 .גשמים ומי) דודים וסולקני חומצות ניקוי למשל( אחרות סילוק ממערכות המופקים

b. שפכים הוצאת של סוג כל של והסביבתיות הבטיחותיות, הבריאותיות הסכנות ואפיון, הזרימה ונפח האיכות הבנת. 

c. הוצאה מנקודת יותר עם מתקנים עבור. לתקנות בהתאם שלא שפכים הוצאת של הזרם במורד הפוטנציאליות ההשפעות הבנת 

 .הוצאה נקודת כל של הזרם במורד ההשפעה את להבין יש, השטח בגבול אחת

d. לסביבה הסיכון לצמצום) וכולי שפכים לטיהור במפעל בקרה אמצעי, בדיקות, הדרכה למשל( בקרה אמצעי זיהוי. 

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול שחייבים בשפכים לטיפול נהלים וליישם מדיניות להגדיר חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

a. הנדרשים ההוצאה היתרי כל השגת. 

b. ההיתרים ודרישות התקנים ,התקנות לכל ציות על המצביעות ניתוח בדיקות תוצאות כולל ,שפכים לטיהור ציוד של מלאי ניהול 

 :הפחות לכל ,חייבות המלאי רשימות .שנה מדי המלאי רשימות את לבחון יש .הרלוונטיים

a. שבשפכים המזהמים לטיהור מתאים שהוא ולהראות, שבשימוש שפכים לטיהור ציוד של סוג כל להגדיר. 

b. הייצור מתהליך נקיים ברז מי או גשם מי ,צינון מי ,מתוקים מים באמצעות שפכים מי של דילול התרחש שלא לאשר. 
 .זיהום לבקרת הדעת על מתקבל אמצעי אינו דילול

c. שפכים לטיהור ציוד של ולתחזוקה לבדיקות מתועד זמנים לוח. 

c. לשפכים הקשור ורפש שפכים של דגימות תוכנית של ופרסום פיתוח. 

d. שפכים לטיהור במפעל מרכזי במיקום מקומיים פרמטרים/דרישות פרסום .(WWTP) 

e. השפכים כמות ולצמצום במים חוזר לשימוש מאמצים. 

f. את ולבדוק לדגום חייב מתקן כל, בנוסף. השיפוט סמכות בעלות הרשויות של לתקנות בהתאם השפכים של ובדיקה דגימה 

 .ZDHC של השפכים להנחיות בהתאם שלו השפכים הוצאות

g. לא או כמסוכן הרפש את לסווג יש אם לקבוע כדי ,השיפוט סמכות בעלות הרשויות של לתקנות בהתאם הפרש של ובדיקה דגימה 

 ללא בקרקע אחר שימוש כל או דשן חומר ,קומפוסט בתור שהוא סוג מכל ברפש להשתמש ניתן לא .המקומיות התקנות לפי מסוכן

 .שכאלה שימושים לאישור במיוחד המיועד רגולטורי היתר

h. ידי-על המאושרת ניתוח בדיקות במעבדת שימוש ZDHC הבדיקות. ורפש שפכים לבדיקת המקובלות בשיטות מיומנות שהפגינה 

 מעבדה שאין במקרה. ZDHC ארגון ידי-על מאושרת/מוסמכת במעבדה להתבצע חייבות ZDHC של בשפכים הטיפול הנחיות לפי

 .זו לדרישה לציות Nike של ההוראות לפי יפעל הספק, באזור/במדינה מאושרת/מוסמכת

i. מתקנת פעולה תוכנית ופיתוח ציות-לאי יסוד גורמי ניתוח לכלול חייב זה תהליך. ציות-אי של מקרים לפתרון תהליך פיתוח 

 .למים הקשור ציות-אי כל על יזום באופן Nike-ל להודיע יש. עצמו על יחזור לא הציות-שאי שתבטיח
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j. אנשי של לסקירה השפכים ניתוח של תיעוד שמירת Nike, Inc.  פלטפורמת באמצעות בדיקות תוצאות והצגת; בקשה הצגת עם 

 .Nike של הייעודית הדיווח

 הכניסה בעת מההדרכה כחלק בשפכים ולטיפול במים לחיסכון המודעות להגברת בסיסית הדרכה יספק מתקן כל – הדרכה .3

 :הבאים הפרטים את לכלול חייבת ההדרכה .לעובדים הניתנת ההצטרפות/לתפקיד

 ומקורות הוצאה נקודות ,שפכים של הוצאה סוגי. 

 לסביבה מבוקרת בלתי שפכים הוצאת של השלכות. 

 להדרכה בנוסף ,לכן קודם שצוין כפי הדרכה אותה לעבור חייבים שפכים לטיהור מערכות של ולתחזוקה לתפעול האחראים עובדים

 :אלה בנושאים

 אישי מגן בציוד שימוש. 

 מתוקים מים למיחזור ציוד כולל ,נכנסים מתוקים מים לטיהור ציוד של ותחזוקה תפעול. 

 תפעול נתוני איסוף כולל ,ביולוגיים שפכים לטיהור מערכות של ותחזוקה תפעול. 

 לדגימה הולמים ונהלים טכניקות. 

 לכך ולהתייחסות בשפכים בטיפול ציות-לאי המובילות מהנוהל סטיות לפתרון יסוד גורמי וניתוח בעיות פתרון. 

 להם ציות-ואי מהנהלים סטיות לפתרון מתקנת פעולה תוכניות פיתוח. 

 והסמכה הדרכה עבר ושפכים מים לטיהור הציוד של ולתחזוקה לתפעול האחראי שהצוות המראה תיעוד :הדרכה רשומות – תיעוד .4

 רשומות .ושפכים מים לטיהור טכניקות ללימוד מוסמכים ממוסדות תעודות כוללות לתיעוד דוגמאות .אלה מטלות לבצע כדי הולמות

 .לפחות שנים 3 למשך ולהישמר זמינות להיות חייבות העובדים של ההדרכה

 .לפחות שנים 5 למשך התקריות כל של רשומות לשמור יש :תקריות רשומות

  :אחרות רשומות

a. זיהום לבקרת וציוד הוצאה נקודות של מלאי ורשימות שפכים של נוכחית סיכונים הערכת. 

b. שפכים להוצאת עדכניים היתרים. 

c. לפחות שנים 3 למשך זיהום לבקרת ציוד של בדיקות לשמור יש. 

d. הציוד חיי אורך לכל זיהום לבקרת ציוד של ותיקון תחזוקה רשומות לשמור יש. 

e. ביותר העדכניות התוצאות את להציג או לפחות שנים 5 למשך להישמר חייבות שפכים בדיקות של במעבדה ניתוח תוצאות. 

f. לפחות שנים 5 למשך מצטבר רפש של השלכה מסמכי לשמור יש. 
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 במסגרת יותר מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

 חוברת Nike ESH ,16-2 עמוד 

 של בשפכים טיפול הנחיות ZDHC,   www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/
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 תקן
 

 

 .לחוק התואמת בכימיקלים לטיפול יעילה תוכנית בעזרת ,מוגבלים בחומרים לטיפול בנוגע ומיומנת עקבית גישה מפגין הספק
 ,טיפול על הקפדה ידי-על והצרכנים הסביבה ,העובדים עבור לכימיקלים הקשורים סיכונים ומצמצמת בבירור מזהה התוכנית

 .בטוחה בצורה כימיקלים של והשלכה רכש ,שימוש ,אחסון

 אחריות תחומי
 

 

 .בשימוש ונמצאת מיושמת האחסון מכלי שתוכנית לוודא חייב האתר מנהל

 .האחסון מכלי תוכנית את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 .האחסון מכלי תוכנית של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים

 .האחסון מכלי של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 208-מ למעלה של נפח בעלי מסוכנים חומרים או דלק לאחסון המשמשים נייחים מכלים הם עיליים אחסון מכלי 

 .הקרקע לפני מעל לגמרי ממוקמים אשר, ליטרים

 כולל( מהמבנה יותר או 10%-ש מסוכנים חומרים או דלק לאחסון המשמשים מכלים הם קרקעיים-תת אחסון מכלי 

 .הקרקע לפני מתחת ממוקמים) קרקעיים-תת צינורות

 דרישות
 

 

 :הפחות לכל ,הכוללת מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. לכלול צריכה המלאי רשימת. מהם אחד לכל הקשורות והסכנות קרקעיים-והתת העיליים האחסון מכלי כל של מלאי 

 .מכל בכל הכימיקלים של הפוטנציאלית התכולה כל של ופירוט הגיל, הגודל, המיקום), פיזי הרכב( הסוג את

b. אחסון למכלי הקשורים הסיכונים הערכת. 

c. זיהום בקרת והתקני דליפות לזיהוי ציוד, תפעול דרישות למשל( בקרה אמצעי של ויישום זיהוי.( 

 הבטיחותיות ,הבריאותיות ההשפעות של למניעה או להפחתה נהלים ליישם חייב מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל ,הבאים הפרטים את לכלול חייבים אשר ,קרקעיים-ותת עיליים אחסון מכלי של והסביבתיות

a. חייבים עיליים אחסון מכלי: 

 הקשורות והסכנות התכולה תיאור כולל מסומנים להיות. 

 ביותר הגדול המכל של מהנפח 110% להכיל המסוגלת משנית הכלה לכלול. 
 

 מכוון בלתי נזק מפני להגן כדי מגן מחסומי להציב. 
 

 לנזק או לדליפות סימנים בהם ואין תקינים הקשור והציוד שהמכל שיוודאו מתועדות שבועיות בדיקות לבצע. 

 בהם המאוחסנים החומרים את להכיל כדי תואם מחומר עשויים להיות. 
 

b. חייבים קרקעיים-תת אחסון מכלי: 

 בהם המאוחסנים החומרים את להכיל כדי תואם מחומר עשויים להיות. 
 

 דליפות לזיהוי הבאות הפעילות מהמערכות יותר או אחת לכלול: 
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 .מרווחים ניטור עם משנית הכלה -

 
 .במכל אוטומטיות מדידה מערכות -

 
 .אדים ניטור -

 
 .קרקעיות-תת שכבות/תהום מי ניטור -

 
 .מלאי רשימות של סטטיסטית התאמה -

 
 קרקעית-תת קורוזיה מפני מוגנים להיות. 

 
 גודש מפני להגנה הבאים הפעילים מההתקנים יותר או אחד לכלול: 

 
 .אוטומטית לסגירה התקן -

 
 .גודש התרעת -

 
 .מצוף שסתום מנגנון -

 
 מתועדות שנתיות תקינות בדיקות לבצע. 

 
c. קיים בציוד שינוי או ,חדש ציוד של התקנה או בנייה לאחר להתעדכן חייבות האחסון מכלי של המלאי רשימות כל, 

 .בשנה פעם לפחות המלאי רשימות את לבחון יש .בתהליכים או במתקנים

d. מכל כל ליד התלויים תוצרים להעברת מתועדים בנהלים צורך יש. 

e. לדליפות לתגובה ובציוד מתועדים בנהלים צורך יש. 

 האחסון מכלי עבור תוצרים של להעברה או/ו לתחזוקה ,לתפעול האחראים הקבלנים או/ו העובדים – הדרכה .3

 :הבאה ההדרכה את לעבור חייבים המתקן של

 קשורים צינורות/וציוד מכלים מערכות של בדיקה נוהלי. 
 

 תוצרים להעברת נהלים. 
 

 המכלים במערכת אחרים לכשלים או לדליפות תגובה נוהלי. 
 

 – תיעוד .4

  .לפחות שנים 3 למשך הדרכה רשומות לשמור חייב מתקן כל :הדרכה רשומות

  .לפחות שנים 5 למשך תקריות רשומות לשמור חייב מתקן כל :תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. לפחות אחת שנה של לתקופה שבועיים בדיקות יומני לשמור יש. 

b. מלאי ורשומות נוכחית סיכונים הערכת. 

c. שנה 30 ועוד השימוש למשך יישמרו קרקעיים-תת אחסון מכלי עבור שנתיות תקינות בדיקות. 
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 מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת יותר

 :לעיון חומרים

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 

  חוברתNike ESH 26-2, 22-2, עמוד 
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 תקן

 
 

 .לחוק התואמת בכימיקלים לטיפול יעילה תוכנית בעזרת ,מוגבלים בחומרים לטיפול בנוגע ומיומנת עקבית גישה מפגין הספק 
 ,טיפול על הקפדה ידי-על והצרכנים הסביבה ,העובדים עבור לכימיקלים הקשורים סיכונים ומצמצמת בבירור מזהה התוכנית

 .בטוחה בצורה כימיקלים של והשלכה רכש ,שימוש ,אחסון

 כלור עתירי לביפנילים הקשור הסיכון להפחתת ונהלים תהליכים וליישם לפתח נדרש הספק (PCB) עבור 

 .והסביבה העובדים

 אחריות תחומי
 

 

 .ומבוצעים מיושמים ,נוצרו אתם ולעבודה בהם לטיפול ,כלור עתירי ביפנילים לזיהוי שהנהלים לוודא חייב האתר מנהל

 .כלור עתירי ביפנילים של והנהלים התהליכים את ולנהל לקיים ,ליצור חייב HSE נציג

 עתירי ביפנילים של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר וממלאים הדרכה קיבלו שהעובדים לוודא חייבים ומפקחים מנהלים
 .כלור

 .כלור עתירי ביפנילים של והנהלים התהליכים של הדרישות אחר למלא חייבים העובדים

 הגדרות
 

 

 כלור עתירי ביפנילים )PCB (אלה תרכובות. דליקות ולא יציבות סינתטיות אורגנוכלוריד תרכובות של קבוצה הם 

, בעירה מעכבי, הידראוליים נוזלים), משנקים, קבלים, שנאים( חשמלי בציוד וסיכה צינון חומרי בתור רב בשימוש נמצאות

 .אדם ולבני בר לחיות מאוד רעילים והם בסביבה מתפרקים אינם PCB חומרי. וציפויים הדברה חומרי, דיו, צבעים

 דרישות
 

 

 :הפחות לכל ,הכוללת PCB חומרי של מתועדת שנתית סיכונים הערכת לבצע חייב מתקן כל – סיכונים הערכת .1

a. המכילים חומרים או ציוד של ורישום סקר PCB. 

b. המכיל ציוד של מיקומים זיהוי PCB קשורות וסכנות. 

c. ל הקשורה הסיכון רמת של הערכה-PCB. 

d. כוללים שאינם בחומרים החלפה, בדיקות, גישה בקרת, סימון למשל( סיכונים להפחתת בקרה אמצעי זיהוי PCB.( 

, ידוע אינו הריכוז אם( ppm 50 -מ גבוה בריכוז PCB המכילים חומרים או ציוד הכולל מתקן כל – ונהלים מדיניות .2

 :הפחות לכל, הבאים הפרטים את הכוללים נהלים ליישם חייב) ppm 50 -מ גבוה בריכוז שמדובר הנח

a. המכילים החומרים או הציוד כל PCB הבא באופן מסומנים להיות חייבים: 

 .PCB מכיל - סכנה
 

b. המכיל ציוד עם לאזורים הגישה PCB בלבד מורשים לאנשים תוגבל. 

c. המכילים חומרים או ציוד עם העבודה בעת אישי מגן בציוד הולם לשימוש תנאים PCB. 

d. המכילים חומרים או ציוד של המצב לאימות בדיקות PCB לפחות בשנה פעם. 

e. המכיל מציוד דליפות לעצירת לדליפות לתגובה כתובים נהלים PCB. 
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f. ה חומרי לכמות המספיקים דליפות לניקוי חומרים-PCB הכלולים. 

g. ב שזוהמו החומרים כל של טיהור-PCB חוזר לשימוש המיועדים או הושלכו ולא. 

h. המכילים החומרים או הציוד כל PCB השלכה למתקן ולהישלח מופרדים להיות חייבים השלכה לצורך שהוסרו 

 .להשלכה PCB חומרי לקבל המורשה מאושר

 ,ניקיון או תחזוקה עובדי כגון ,תפקידם במסגרת PCB המכילים חומרים או ציוד עם במגע הבאים עובדים – הדרכה .3

 :הבאים הנושאים את לכלול החייבת הדרכה יקבלו
 ל הקשורות וסביבתיות בריאותיות סכנות-PCB. 

 
 המכילים אחרים חומרים או ציוד של מיקום PCB. 

 
 המכיל מציוד דליפות ועצירת לדליפות תגובה PCB. 

 
 בו והטיפול מגבלותיו ,שלו התאמה ,אישי מגן בציוד שימוש. 

 
 המכילים, משנקים כגון, ציוד פריטי להשלכת הולמות שיטות PCB. 

 
 המכילים וחומרים ציוד של תחזוקה נוהלי PCB. 

 
 – תיעוד .4
 

 .לפחות שנים 3 למשך ולהישמר זמינות להיות חייבות העובדים של ההדרכה רשומות :הדרכה רשומות
 

 .לפחות שנים 5 למשך אלה רשומות לשמור יש. PCB-ל הקשורות התקריות כל של רשומות לשמור יש: תקריות רשומות

 :אחרות רשומות

a. של נוכחית סיכונים הערכת PCB. 

b. המכילים חומרים או ציוד של בדיקות לשמור יש PCB לפחות שנים 3 למשך. 

c. של והשלכה הסרה מסמכי לשמור יש PCB לפחות שנים 5 למשך מושבת ציוד או. 
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 מחמירה דרישה לכל לציית חייב הספק – מינימום תקני מגדיר זה מנהיגות קוד תקן ,מומלץ בנוהל שמדובר במפורש נקבע שבהם למקרים פרט

 .לעובדים יותר רבה הגנה המספקים משלו נהלים של בפיתוח להמשיך לו ומומלץ החוק במסגרת יותר

 :לעיון חומרים
 

 והמקומית הפדרלית ברמה רלוונטיים ותקנות חוקים. 
 
 חוברת Nike ESH ,14-2 עמוד 
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	b. מחויבות מההנהלה הבכירה לציות לתקנות הרלוונטיות של HSE ולדרישות מתאימות אחרות.
	c. מחויבות לשיפור מתמשך.
	d. מסגרת לקביעה ולמדידה של יעדי HSE.
	e. יש לתעד את המדיניות, ליישם אותה ולבחון אותה כל שנתיים.
	f. יש להסביר את המדיניות לכל העובדים ועליה להיות זמינה לציבור הרחב.
	g. מנהל האתר או המנהל הכללי הבכיר צריך לחתום על המדיניות.
	a. פותחו מתוך התחשבות בסיכונים גבוהים (לפי הערכת סיכונים), בדרישות משפטיות ואחרות, באפשרויות טכנולוגיות, בדרישות פיננסיות, תפעוליות ועסקיות ובדעתם של בעלי העניין.
	b. תואמים לקריטריוני SMART (ספציפיים, ניתנים למדידה, בני השגה, מציאותיים ותחומים בזמן) התוכנית יכולה להיות משולבת בתוכנית העסקית הכוללת של המתקן או נפרדת ממנה.
	c. הוקצה אדם האחראי ליישום שלהם.
	a. שהמסמכים קריאים וכוללים תאריכים (של תיקונים).
	b. שניתן לאתר תיקונים נוכחיים במסמכים בעת הצורך.
	c. שהמסמכים נבדקים על-ידי אנשים מוסמכים לפחות כל שנתיים או כאשר מתרחשים שינויים משמעותיים.
	d. שמסמכים מיושנים מסולקים במהירות מנקודות שימוש כדי להבטיח שלא ייעשה בהם שימוש בטעות.
	a. שיטות להקצאת אחריות לפעילויות.
	b. תיאור הפעולות הדרושות לפתרון ולמניעה של בעיות אי-ציות.
	c. תאריכי יעד לביצוע פעולות.
	d. תאריכי השלמה.
	a. ציון ההתקדמות מול התוכנית האסטרטגית של HSE.
	b. תפקידים ותחומי אחריות.
	c. יישום תהליכים ונהלים.
	d. סקירת המדיניות של HSE (כל שנתיים).
	e. סקירת תוצאות הביקורת, המלצות, בעיות של אי-ציות ופעולות לתיקון או למניעה.
	f. סקירת מדדי ביצועים.
	g. הערכת היציבות, ההתאמה והיעילות של המערכת.
	a. לדאוג לקיומו של לוח מודעות או אתר אינטרנט בנושאי בריאות ובטיחות להעברת מידע על HSE לעובדים.
	b. להעביר לכל העובדים מידע על HSE מדי חודש.
	a. עותק נוכחי של מדיניות HSE.
	b. התוכנית האסטרטגית הנוכחית של HSE.
	c. תוכנית ההדרכה הנוכחית.
	d. חשבונות שירותי אנרגיה.
	e. חשבוניות רכישה של דלק.
	f. רשומות ביקורת פנימית למשך 3 שנים לפחות.
	g. רשומות אי-ציות למשך 3 שנים לפחות.
	h. רשומות סקירת ניהול ומסמכים קשורים למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת ההדרכה של Lean 2.0
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-1
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהוקמה ועדת HSE ושהנהלים שלה מיושמים ומבוצעים.
	נציג HSE חייב ליצור, לתחזק ולנהל את הנהלים של ועדת HSE.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של הנהלים של ועדת HSE.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של הנהלים של ועדת HSE.
	הגדרות
	נציג הנהלה מייצג את ההנהלה הבכירה במפעל והוא יכול להיות מנהל, מפקח או ראש מחלקה אשר מנהל, מנטר, מעריך ומתאם את התפעול במפעל.
	נציג עובדים הוא עובד שלא מההנהלה אשר אחראי בדרך כלל לעבודת כפיים במסגרת ייצור המוצר.
	דרישות
	a. יש להקים ועדת HSE בכל מתקן.
	b. הוועדה חייבת להיות מורכבת מלפחות שני חברים אם האתר כולל 20 אנשים או פחות, ולפחות ארבעה חברים אם האתר כולל יותר מ-20 אנשים.
	c. עליה לכלול מספר שווה בקירוב של נציגי הנהלה ונציגי עובדים.
	d. חברי הוועדה חייבים לייצג את הפעילויות העיקריות במסגרת העבודה.
	e. יש לבחור יושב ראש.
	f. נציגי הוועדה חייבים לכהן בה במשך תקופה רצופה של לפחות שנה אחת.
	g. ישיבות הוועדה חייבות להתקיים מדי חודש, פרט לחודשים שבהם נערכות בדיקות רבעוניות.
	h. הוועדות חייבות לשמור את הפרוטוקול מכל ישיבה. יש לפרסם או להנגיש את פרוטוקולי הישיבות לכל העובדים.
	i. הוועדה חייבת ליצור מערכת שתאפשר לחברים לקבל הצעות הקשורות ל-HSE.
	j. ההנהלה חייבת להגיב לכל ההמלצות של ועדת HSE לפני הישיבה הבאה, או תוך 30 יום, המועד הראשון מבין השניים.
	k. הוועדה חייבת לנסח נהלים לחקירת כל התקריות הקשורות ל-HSE כולל תאונות שהובילו לפציעה, מחלות, מקרי מוות, דליפות של כימיקלים ושרפות. (אין זה אומר שהוועדה נדרשת לנהל את החקירות.)
	l. ועדת HSE חייבת להעריך את ההתנהלות שלה מדי שנה ולבצע תיקונים ו/או שיפורים במידת הצורך כדי לייעל את התהליך ולשפר אותו.
	a. פריטי הפעולה של החודש הקודם.
	b. בעיות קיימות שהתגלו בבדיקות בטיחות במקום העבודה.
	c. סקירת תקריות.
	d. סקירת הצעות מהעובדים.
	a. לתעד את תוצאות הבדיקות.
	b. להמליץ על דרכים למניעת סכנות ונוהלי עבודה מסוכנים במקום העבודה.
	c. לעקוב אחר בעיות של אי-ציות עד לפתרונן.
	רשומות הדרכה: כל מתקן חייב לשמור רשומות הדרכה למשך 3 שנים לפחות.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. פרוטוקולי ישיבות של ועדת HSE ובדיקות בטיחות במקום העבודה למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 12-1
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שמערכת לטיפול בנושא פציעות ומחלות נוצרה, מיושמת ונמצאת בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את התוכנית והנהלים לטיפול בנושא פציעות ומחלות.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של הנהלים של התוכנית לטיפול בנושא פציעות ומחלות.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התוכנית והנהלים לטיפול בנושא פציעות ומחלות.
	הגדרות
	דרישות
	a. יש לדווח מיד להנהלה על כל התקריות (פציעות הקשורות לעבודה, מחלות, תאונות שהובילו לנזק ברכוש או תקריות שכמעט הובילו לתאונות).
	b. כל מקרי המוות או הפציעות החמורות (למשל תקריות המובילות לאשפוז של 24 שעות, השחתת הגוף לצמיתות, קטיעה, התעוורות וכולי) חייבים להיות מדווחים לנציג של Nike, Inc. תוך 8 שעות מהתרחשות התקרית.
	c. יש להגיש דוח חקירת תקרית להנהלת האתר תוך 48 שעות. לכל הפחות, הדוח חייב לכלול את הפרטים הבאים:
	d. טיפול בנושא פציעות/מחלות:
	a. יש ליצור רשומה עבור כל אירוע 6 ימי עבודה לכל היותר לאחר קבלת המידע.
	b. שם העובד או קבלן המשנה.
	c. תאריך הפציעה או התפרצות המחלה.
	d. המקום שבו אירעה הפציעה או המחלה.
	e. תיאור כללי של התאונה.
	f. מספר ימי העבודה הקלנדריים שבהם העובד הוגבל עקב פציעה או מחלה.
	g. מספר הימים הקלנדריים שבהם העובד לא הגיע לעבודה עקב פציעה או מחלה.
	h. יש לתלות סיכום שנתי של פציעות/מחלות באזורים הנגישים לעובדים. הסיכום צריך לכלול:
	- (מספר כולל של ימי היעדרות מהעבודה + מספר כולל של מקרים שהובילו להחלפת תפקיד או הטלת מגבלות) X 200,000 \ מספר שעות העבודה של כל העובדים = שיעור התקריות הכולל.
	i. בנוסף, כל מתקן חייב לתעד ולסכם כל תקרית שכמעט הובילה לתאונה, ולעקוב אחריה.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות: רישומי פציעות ומחלות חייבים להישמר למשך 5 שנים לאחר סוף השנה שאליה הם מתייחסים.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 15-1
	 טופס דיווח על תאונה/תקרית של Nike
	 טופס רישום של פציעה/מחלה של Nike
	תקן
	תחומי אחריות
	דרישות
	a. לוודא שכל אזורי התעסוקה נקיים, יבשים ובמצב תקין.
	b. לוודא שכל המעברים פנויים ואין בהם מכשולים או חסמים אחרים.
	c. לספק מרווח מינימלי של 0.9 מטרים עבור כל לוחות החשמל, תחנות שטיפת העיניים/המקלחות ושאר ציוד החירום.
	d. לשמור על הסדר באזורי האחסון כל הזמן. אין לערום חומרים במרחק של 45 ס"מ ומטה מהתקרה או מהמתזים לכיבוי אש (הנמוך מביניהם).
	e. יש לנקות נוזלים מיד ולהשליך אשפה כראוי (יש להשתמש בשלטי אזהרה כשהרצפה רטובה).
	f. יש לוודא שכל החלונות והמשטחים השקופים מוגנים מפני התנפצות. כאשר קיים סיכון שאנשים יתנגשו בדלתות או במחיצות שקופות, יש לסמן אותן.
	a. להסדיר ולסמן דרכי יציאה כדי שנתיבי המילוט יהיו ברורים וידועים.
	b. לסמן את כל הדלתות והמעברים שאינם מובילים ליציאה בטוחה במילים "אין יציאה". מעברים שאינם מובילים לשום מקום או ליציאה בטוחה לא יהיו ארוכים יותר מ-16.67 מטרים.
	c. לוודא שהיציאות פנויות ומאפשרות יציאה חופשית מכל חלקי הבניין. אין לנעול או להבריח שום דלת או מעבר כדי למנוע בריחה.
	d. יש להסדיר יציאות כך שלפחות שני נתיבים שונים מכל מקום עבודה (כולל בניינים, מבנים, אזורי עבודה) מספקים אמצעי חלופי למילוט במקרה שיציאה מסוימת נחסמת עקב שרפה או מקרה חירום אחר.
	a. לכלול מעקות סטנדרטיים (ל-4 מדרגות ומעלה).
	b. להיות ברוחב מינימלי של 0.56 מטרים.
	c. לכלול מדרגות עם משטח למניעת החלקה.
	d. לכלול מדרגות בגובה וברוחב אחיד בכל גרם מדרגות.
	a. זיהוי של כל הסכנות הקשורות לטעינה, לפריקה ולאחסון של חומרים.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות שזוהו.
	c. זיהוי אמצעי הבקרה למניעה או לצמצום הסיכון (למשל, בדיקות, ארגונומיה, התקנת מדפים)
	a. אמצעים למניעת יציאה בלתי מתוכננת של כלי רכב לפני תחילת פעולות הטעינה והפריקה.
	b. אמצעים להבטחת היציבות של נגררים שאינם קשורים.
	c. בדיקת נגררים (בעת השימוש בכלי רכב ממונעים).
	d. שמירה על רציפי טעינה כשהם אינם בשימוש.
	e. הערמה בטוחה של חומרים (גובה, נטיה).
	f. כל מתקן מדפים חייב להציג מספר זיהוי ייחודי ואת עומס העבודה הבטוח או המקסימלי.
	g. רק עובדים מיומנים או קבלנים מוסמכים באתר יבצעו התקנות, תיקונים, שינויים או הסרה של מתקני מדפים.
	h. אדם מוסמך חייב לבצע בדיקה שנתית של מתקני המדפים (כאשר יש סיכון מזוהה לנזק או לפציעה ממתקני המדפים).
	i. יש לדווח על כל נזק מבני מהותי למערכות אחסון ויש לתקן אותו מיד.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-4
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שתוכנית PPE נוצרה, מיושמת ונמצאת בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לתחזק ולנהל את תוכנית PPE.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של תוכנית PPE.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של תוכנית PPE.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי משימות וסכנות פוטנציאליות העשויות לדרוש ציוד מגן אישי.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה מתייחסים תחילה לאמצעי בקרה הנדסיים ולאחר מכן לאמצעי בקרה מנהליים, ולבסוף לציוד מגן אישי.
	a. הספק חייב לקבוע את מידת ההתאמה של הציוד המגן האישי הזמין כעת, ובמידת הצורך לבחור ציוד חדש או נוסף שיספק הגנה מפני סכנות במידה רבה יותר מהמינימום הנדרש. כאשר קיימת אפשרות לחשיפה לכמה סכנות בו-זמנית, יש לספק הגנה נאותה מפני הרמה הגבוהה ביותר של כל אח...
	b. יש לעטות ציוד מגן אישי בהתאם לעבודה המתבצעת ואסור שהוא יגרום לסיכון נוסף.
	c. כל פריטי הביגוד והציוד להגנה אישית חייבים להיות מתוכננים ובנויים בצורה בטוחה ביחס לעבודה שתתבצע, ויש לשמור על הניקיון והתקינות שלהם. יש לרכוש פריטי ביגוד וציוד להגנה אשר עומדים בדרישות תקן NIOSH (המוסד הלאומי לבטיחות ולבריאות תעסוקתיות), תקן ANSI (...
	- מניעת פציעות בעיניים דורשת שכל האנשים העשויים להימצא באזורים שבהם יש סכנה לעיניים ירכיבו משקפי מגן. הנחיה זו חלה על עובדים, מבקרים, חוקרים, גורמי צד שלישי או אנשים אחרים שעוברים דרך אזור שידוע שיש בו סכנה לעיניים. כדי לספק הגנה על אנשים אלה, הספק חי...
	- יש להשתמש במגנים מתאימים כאשר העובדים חשופים לסכנות מצד חלקיקים מתעופפים, מתכת נוזלית, חומצות או נוזלים צורבים, נוזלים כימיים, גזים או אדים, חלקיקים ביולוגיים או קרינת אור העלולה לגרום לנזק.
	- אנשים המרכיבים עדשות מגע חייבים גם הם להרכיב אמצעי הגנה על העיניים והפנים בסביבות מסוכנות.
	- יש להשתמש במגני צד כאשר קיימת סכנה של חפצים מתעופפים.
	- יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני פנים כאשר קיימת סכנה של התזה כימית.
	- יש להרכיב מגני פנים אך ורק מעל אמצעי הגנה עיקריים לעיניים (משקפי בטיחות ומשקפי מגן).
	- עבור עובדים המרכיבים משקפי ראייה, אמצעי ההגנה לעיניים חייבים להיות מותאמים למספר שלהם או שעליהם לאפשר הרכבה מעל המשקפיים.
	- יש להשתמש בציוד הכולל עדשות סינון הולמות להגנה מפני קרינת אור. עדשות כהות או מוצללות אינן נחשבות לעדשות סינון אלא אם כן הן מסומנות או מזוהות בצורה זו.
	- יש לספק ציוד מגן לראש לכל העובדים והקבלנים שעוסקים בבנייה ובעבודות שונות אחרות, ולוודא שהם משתמשים בו.
	- גם מהנדסים, פקחים ומבקרים נדרשים להשתמש בציוד מגן לראש באתרי בנייה שבהם קיימות סכנות של חפצים נופלים, היתקלות בחפצים מקובעים או התחשמלות.
	- יש לספק כובעי מגן ולהקפיד על חבישתם להגנה מפני חתכים בגולגולת כתוצאה ממגע עם חפצים חדים. עם זאת, אין לחבוש אותם כתחליף לקסדות בטיחות הואיל והם אינם מספקים הגנה מפני פגיעה חזקה או חדירה של חפצים נופלים מגובה רב.
	- יש לנעול נעלי מגן או מגפי מגן עם הגנה מפני פגיעה בעת נשיאת חומרים או טיפול בחומרים כגון חבילות, חפצים או חלקים של כלים כבדים העלולים ליפול; וכן עבור פעילויות אחרות שבהן חפצים עלולים ליפול על כפות הרגליים.
	- יש לנעול נעלי מגן או מגפי מגן עם הגנה מפני דחיסה בעבודות שבהן מעורבים טנדרים עם משטחי שינוע (כלי רכב לטיפול ידני בחומרים) או פעילויות אחרות שבהן חומרים או ציוד עלולים להתגלגל מעל כפות הרגליים של העובדים.
	- יש לנעול נעלי מגן או מגפי מגן עם הגנה מפני ניקוב כאשר העובדים עלולים לדרוך על חפצים חדים כגון מסמרים, חוטי תיל, נעצים, ברגים, סיכות הידוק גדולות או פסולת מתכת, העלולים לגרום לפציעות בכפות הרגליים.
	- יש לעטות כפפות מתאימות כאשר קיימות סכנות של כימיקלים, חתכים, שריטות, שפשופים, נקבים, חומרים ביולוגיים וטמפרטורות קיצוניות.
	- יש לבסס את בחירת הכפפות על מאפייני הביצועים של הכפפות, התנאים, משך השימוש והסכנות הקיימות. סוג אחד של כפפות לא יתאים לכל המצבים.
	- יש להשתמש באמצעי הגנה על העור כאשר קיימת אפשרות של התזת כימיקלים על הגוף, כאשר הסביבה עשויה להכיל מזהמים העלולים לפגוע בעור או שהעור עלול לספוג אותם, או כאשר מזהמים עלולים להישאר על גבי בגדי היומיום של העובדים. כמות הכיסוי תלויה באזור בגוף העלול להי...
	a. נהלים לדיווח על ציוד מגן אישי פגום ולהחלפתו.
	b. יש לשמור על הציוד במצב נקי ותקין ולאחסן אותו כראוי.
	c. המעסיק חייב לספק את הציוד ולתקן אותו ללא תשלום.
	d. יש לבדוק את הציוד לפחות מדי רבעון.
	- באילו מקרים ומאילו סיבות יש להשתמש בציוד מגן אישי.
	- איזה ציוד מגן אישי דרוש.
	- כיצד לעטות, להסיר, להתאים וללבוש ציוד מגן אישי.
	- המגבלות של הציוד המגן האישי.
	- טיפול הולם, תחזוקה, אורך חיים והשלכה של ציוד מגן אישי.
	- יש להורות לעובדי מעבדה וערבוב להסיר כפפות וחלוקי מעבדה לפני הכניסה לאזורים משותפים (מסדרונות, מעליות, חדרי אוכל, שירותים, משרדים וכולי). יש להשתמש במכלים משניים להובלת חומרים או סוכנים העלולים להיות מסוכנים.
	- כל עובד חייב להראות כי הוא מבין את ההדרכה ומסוגל להשתמש בציוד המגן האישי כראוי לפני שתינתן לו הזדמנות לבצע עבודה הדורשת שימוש בציוד מגן אישי.
	רשומות הדרכה: כל מתקן חייב לשמור רשומות הדרכה למשך 3 שנים לפחות.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות בדיקה למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-7
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי תוכנית הארגונומיה נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לתחזק ולנהל הערכות סיכונים, נהלים כתובים, הדרכות, שמירת רשומות וביקורות שנתיות של כללי המדיניות והנהלים בנושא ארגונומיה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות בקשר לנוהלי הארגונומיה.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של נוהלי הארגונומיה.
	הגדרות
	a. זיהוי משימות וסכנות קשורות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל, עיצוב אזור העבודה, סבב תפקידים).
	a. דיווח מוקדם על הפרעות שריר-שלד (MSD), הסימנים והתסמינים שלהן וסכנות הקשורות ל-MSD.
	b. תהליך בשיתוף העובדים הכולל הודעות תקופתיות בנושא ארגונומיה ובחינת הצעות מהעובדים הקשורות לבעיות ארגונומיות.
	c. תהליך לפתרון בעיות ארגונומיות שצצות במהלך דיווח על סכנות ארגונומיות או מגמות של פציעות.
	d. במסגרת פעילויות חוזרות, יש לספק הזדמנות להפסקה או לשינוי פעילות.
	e. ביצוע הערכה של תחנות עבודה ממוחשבות שונות.
	f. שילוב היבט ארגונומי בעיצוב של ציוד ובתכנון של תהליכים.
	רשומות רפואיות: כל מתקן חייב לשמור רשומות רפואיות סודיות ומאובטחות למשך זמן ההעסקה, ועוד 30 שנה לכל הפחות. אין לחשוף רשומות רפואיות ללא הסכמה בכתב של העובד, פרט לנדרש לפי חוק.
	רשומות תקריות: רשומות לגבי פציעות ומחלות ארגונומיות חייבות להישמר למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות: הערכת הסיכונים הנוכחית והערכות ארגונומיות של תחנות עבודה שונות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "טיפול בנושא פציעות/מחלות" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 15-5
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי ההגנה מפני נפילות נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לתחזק ולנהל את הנהלים להגנה מפני נפילות.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של הנהלים להגנה מפני נפילות.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של הנהלים להגנה מפני נפילות.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי המשימות בעבודה שבהן קיימת סכנת נפילה של עובדים או חפצים.
	b. הערכת הסיכון המשויך למשימות הכוללות עבודה בגובה כלשהו.
	c. זיהוי ויישום אמצעי בקרה להפחתת הסיכון.
	a. רתמת גוף מלאה דרושה לכל עבודה בגובה ללא הגנה של 1.8 מטרים ומעלה.
	b. הציוד להגנה מפני נפילות חייב להיבדק לפני ואחרי כל שימוש.
	c. בדיקה חודשית של הציוד להגנה מפני נפילות.
	d. תחזוקה, ניקוי ואחסון הולמים של הציוד להגנה מפני נפילות.
	e. שימוש הולם במערכות להגנה מפני נפילות.
	f. טיפול, אחסון ואבטחה הולמים של הכלים והחומרים.
	g. גישה מוגבלת לאזורים שבהם קיימת סכנה של נפילת עובדים או חפצים.
	h. נוהלי חירום מתועדים להעברת עובדים שנפצעו.
	i. בטיחות בטיפוס על סולם:
	j. כל הסולמות המקובעים בגובה של יותר מ- 2.1מטרים מחייבים בניית כלוב סביבם החל מגובה של 2.1 מטרים.
	k. שימוש בטוח, תחזוקה ובדיקה של ציוד הגישה (כלומר מעליות לבני אדם, במות מספריים ומנופי הרמה, פיגומים וכולי)
	l. פתחים ברצפה ובקירות:
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. יש לשמור טופסי בדיקה (הגנה מפני נפילות ושימוש בסולם) למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 19-7
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהנהלים של תוכנית כלי הרכב הממונעים (PMV) נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לתחזק ולנהל את הנהלים, ההדרכות והתחזוקה המונעת של PMV.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של נוהלי PMV.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של נוהלי PMV וההדרכות.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי כל כלי הרכב הממונעים והסכנות הקשורות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לכלי הרכב הממונעים.
	c. זיהוי אמצעי הבקרה למניעה או לצמצום הסיכון.
	a. דרישות בטיחות לשימוש בכלי רכב:
	b. תחזוקה מונעת תקופתית (כולל בדיקות הדרושות לפי חוק של ציוד הרמה ואביזרים).
	c. בדיקה לפני השימוש כדי לוודא שקיימים תנאי עבודה בטוחים.
	d. כללים כתובים לתפעול בטוח.
	e. הפרדה בין הולכי רגל לבין כלי רכב ממונעים.
	f. דיווח על כל התקריות, כולל אלה שכמעט הובילו לתאונות.
	g. אזורים לטעינה ולמילוי של סוללות חייבים להיות בטוחים ומאובטחים:
	h. שירותי הניקיון חייבים לאפשר תפעול בטוח של כלי רכב ממונעים.
	a. בחינת מערכות חד-סטריות להפחתה או למניעה של הצורך בנסיעה לאחור, במידת האפשר.
	b. אמצעי הגנה המופעלים כשהרכב נוסע לאחור (כלומר התרעות על נסיעה לאחור, עובד מסייע וכולי).
	c. מגבלות על מהירות הנסיעה באתר.
	d. שימוש במראות קמורות בשטחים מתים (אם לא ניתן להימנע מהם).
	e. התקנה ותחזוקה של תאורה חיצונית.
	f. ציוד מגן אישי (כלומר אפודים זוהרים, נעלי בטיחות וכולי).
	g. כללי נהיגה באתר.
	h. בקרה של נהגים חיצוניים (כלומר כללים באתר, איסור על עישון והסדרי המתנה).
	i. כלי הרכב חייבים להיות במצב תקין (כלומר, תחזוקה הולמת של פנסים, בלמים, צמיגים וכולי).
	j. בטיחות הנהגים והעובדים במהלך טעינה ופריקה.
	k. בטיחות העובדים בעת הכניסה למתקן.
	l. כל הנהגים יוסמכו באמצעות תוכנית הסמכה במפעל ו/או על-ידי רשות או סוכנות ממשלתית, בהתאם לסוג כלי הרכב.
	a. שימוש בחגורות בטיחות ובקסדות.
	b. בטיחות הולכי רגל בכניסה למתקן וביציאה ממנו.
	c. בקרת מהירות.
	d. חגירת ילדים.
	e. שתייה ונהיגה.
	f. רישוי וביטוח.
	הדרכת רענון: יש לספק הדרכת רענון בנושאים רלוונטיים לאחר אחד מהמקרים הבאים:
	המדריך: ההדרכה חייבת להתבצע תחת השגחה צמודה של מדריך שאושר על-ידי ההנהלה. למדריך צריכים להיות ידע וכישורים מספיקים לגבי כלי הרכב הממונעים שהם נושא ההדרכה כדי להפוך למדריך.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכות סיכונים נוכחיות.
	b. טופסי בדיקות לפני השימוש חייבים להישמר למשך 3 חודשים.
	c. רשומות תחזוקה ותיקונים חייבות להישמר למשך כל אורך החיים של כלי הרכב הממונע.
	d. רשומות בדיקה של גורמים חיצונים במקרים הרלוונטיים.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-8
	תקן
	תחומי אחריות
	הגדרות
	דרישות
	a. בדיקה של כל המכונות והציוד לאיתור סכנות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל מגנים מקובעים, מנעולים משולבים, בקרים הדורשים שימוש בשתי הידיים).
	a. רכישת מכונות – קיים מסמך טכני שהוכן על-ידי מפקח מוסמך (פנימי או חיצוני) הכולל לכל הפחות:
	i. הערכת סיכונים של שימוש במכונות (ISO 12100 או תקן דומה)
	ii. הוכחת ציות לתקנים אירופיים (EIC 60204-1 חשמל, הנחיית הבטיחות האירופית 2006/42/EC – בטיחות מכונות נספח I דרישות חיוניות של בטיחות ובריאות, ותקני Type C רלוונטיים) או לתקנות המקומיות, האפשרות המחמירה מבין השתיים
	iii. דוחות רלוונטיים של בדיקות תפעול
	iv. רכישות מנועים חשמליים חדשים וחלופיים חייבות לעמוד בתקני IE3 – יעילות מתקדמת ומעלה. (IEC 60034-30-1:2014)
	b. התקנת מכונות – תהליך אחיד להפחתת הסיכונים לבריאות ולבטיחות הקשורים להתקנת מכונות.
	i. יש לפתח תוכנית התקנת מכונות הכוללת הערכה של המכונות להתקנה; גודל, משקל, ממדים, בחינת הערכת סיכונים; צורכי התקנה – היכן לפרוק, הריסה, ציוד, מומחיות דרושה; נתיב פנוי; הערכת דרישות מבניות בבניין – עיין בתקן תקן קוד המנהיגות בנושא בטיחות מבנים; הערכת ה...
	ii. יש לבחון ולעדכן את הדרישות לטיפול בשרפות ובמקרי חירום ולטיפול בכימיקלים; או את המידע לגבי סכנות שונות לבריאות (רעש, חשיפה לכימיקלים וכולי). יש לוודא שאמצעי האוורור תוכננו לספק מהירות לכידה הולמת, נבנו מחומרים מתאימים והותקנו כראוי.
	iii. יש לרכוש מנועים חשמליים חדשים או חלופיים במכונות תפירה שונות מסוג סרוו או מסוג מתקדם יותר.
	c. תפעול מכונות – ניתוח סכנות בעבודה, תקן עבודה בטוחה והוראות במהלך העבודה הושלמו לצורך תפעול המכונות.
	d. תחזוקת מכונות – קיימים נהלים ספציפיים לנעילה/השבתה של מכונות המתייחסים לכל מקורות האנרגיה. ניתוח סכנות בעבודה, תקן עבודה בטוחה והוראות במהלך העבודה כוללים פעולות תחזוקה.
	e. השלכת מכונות
	i. יש לפתח תוכנית השלכת מכונות הכוללת הערכה של המכונות המותקנות; גודל, משקל, ממדים, בחינת הערכת סיכונים; צורכי השבתה – היכן לפרוק, הריסה, ציוד, מומחיות דרושה; נתיב פנוי; הערכת קווי שירותים שיש להרוס; יש להקפיד על הצבת מחסומים להפרדה מקהל העובדים.
	ii. יש לזהות דרישות של השבתה והשלכה בהתאם לתקני קוד המנהיגות של Nike ולתקנות המקומיות.
	f. מכונות שתוכננו/פותחו בתוך המתקן
	i. המכונות עברו בדיקת תכנון מתועדת של כל היבטי הבטיחות בהן.
	ii. הערכת סיכונים מתועדת של מכונות
	iii. הוכחת ציות לתקנים אירופיים (EIC 60204-1 חשמל, הנחיית הבטיחות האירופית 2006/42/EC – בטיחות מכונות נספח I דרישות חיוניות של בטיחות ובריאות, ותקני Type C רלוונטיים) או לתקנות המקומיות, האפשרות המחמירה מבין השתיים, כפי שאישור מפקח בטיחות מכונות מוסמך.
	g. מדדים - המפעל ישמור רשומות לגבי המספר והאחוזים של המכונות הבטוחות
	h. תוכנית אסטרטגית לבטיחות מכונות – השותף במפעל ינהל תוכנית אסטרטגית שמטרתה להגיע ל-100% מכונות בטוחות
	a. כל העובדים שעובדים עם מכונות חייבים לקבל הדרכת בטיחות עם תחילת העבודה. לכל הפחות, ההדרכה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
	i. סכנות בשימוש במכונות וכיצד להישמר מפניהן.
	ii. נוהלי תפעול בטוחים.
	b. כל העובדים המעורבים בתכנון ובפיתוח של מכונות חייבים לקבל הדרכה לגבי תקנים ונהלים של בטיחות מכונות ונוהלי תכנון בטוחים.
	c. כל המפעילים, לרבות עובדים זמניים, קיבלו הדרכה/הסמכה לצורך תפעול המכונות.
	d. אנשי תחזוקה קיבלו הדרכה/הסמכה לפעילויות התחזוקה במכונות.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. קיים מסמך טכני עבור המכונה המוכיח את הציות לתקני בטיחות בינלאומיים לשימוש במכונות לכל אורך חיי הציוד.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקני קוד המנהיגות של Nike - "בקרת אנרגיה מסוכנת", "בטיחות מבנים", "חשיפה לרעש תעסוקתי", "בטיחות בתחזוקה", "ניהול בטיחות אש", "פעולות חירום", "אמצעי בטיחות למכונות", "מגבלות החשיפה התעסוקתית", "מכלי לחץ ומערכות לחץ"
	 ארגון התקנים הבינלאומי – ISO 12100 בטיחות מכונות – עקרונות כלליים לתכנון – הערכה והפחתה של סיכונים
	 הנחיית השימוש במכונות של האיחוד האירופי – MD 2006/42/EC
	 הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה – EIC 60204-1 – ציוד חשמלי של מכונות – חלק 1: דרישות כלליות
	תקן
	תחומי אחריות
	הגדרות
	• מכלי לחץ ומערכות לחץ: מכל או צינור המיועד להחזיק או להעביר גזים או נוזלים בלחץ שונה משמעותית מהלחץ הסובב. הציוד כולל, בין השאר: דודי קיטור וצנרת הקשורה אליהם, דודי מים חמים בלחץ, מדחסי אוויר, קולטי אוויר והצנרת הקשורה אליהם, דודי עיקור, מכונות צביעה...
	• דוד קיטור: הוא מכל סגור שבו מחוממים מים או נוזלים אחרים. הנוזל המחומם או המאויד יוצא מהמכל לשימוש בתהליכים שונים או לחימום בצורות שונות, כולל תהליכי ייצור, חימום מים, חימום מרכזי ובישול.
	• מתקנים לגימור בגדים: מתקנים שיש בהם תהליכי ייצור בגדים העשויים לכלול גזירה, חיבור, תפירה, גיהוץ, הדפסה ורקמה של בדים.
	• פחם: סלע משקע דליק שחור או חום-שחור, עם כמות גבוהה של פחמן ופחמימנים. זהו דלק שאינו מתחדש המשמש לעתים קרובות לייצור קיטור.
	• מזוט כבד: הדלק הנותר לאחר הזיקוק והפיצוח הנוסף של נפט גולמי. בהשוואה לסוגים אחרים של מזוט, מזוט כבד פולט הרבה יותר פחמן במהלך הבעירה מאשר סוגי מזוט אחרים. זהו דלק שאינו מתחדש המשמש לייצור קיטור בענפי תעשייה.
	• מערכות אוויר דחוס: קבוצה של מערכות משנה המורכבות מערכות משולבות של רכיבים, כולל מדחסי אוויר, ציוד לטיהור אוויר, בקרות, צינורות, כלים פנאומטיים, מכונות המופעלות בצורה פנאומטית ויישומים שונים המשתמשים באוויר דחוס.
	• קבלן משנה: כל ספק של חלקים, מוצרים או שירותים עבור המפעל.
	דרישות
	a. זיהוי וסיווג של מכלי לחץ ומערכות לחץ לפי הסכנות המשויכות להם.
	b. הערכת סיכונים הקשורים לסכנות הנובעות משימוש במכלי לחץ, בדודים, בצינורות קיטור ובמערכות אחרות הכלולות בתקן זה.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת סיכונים (למשל ניטור, ציוד מגן אישי) הקשורים למכלי לחץ ולמערכות לחץ.
	d. יש לבצע הערכות סיכונים של מכלי לחץ חדשים וכאשר נעשים שינויים בחומרים ובתכנון של מערכות קיימות.
	a. התקנת מכונות חדשות - יש להתקין, לכייל ולבדוק מכלי לחץ ומערכות לחץ בהתאם להמלצות היצרן:
	 יש לתחזק ולבודד מערכות קיטור כראוי לפני הפעלתן
	b. תפעול בטוח – כל מכלי הלחץ ומערכות הלחץ משמשים למטרה שלשמה תוכננו.
	 מערכת הניטור של רמות לחץ או תנאים חריגים מזהה סימני אזהרה מוקדמים
	 המפעילים מוסמכים ומיומנים
	c. תוכנית תחזוקה מונעת – כל מכלי הלחץ ומערכות הלחץ כפופים לתוכניות תחזוקה מונעת כדי למנוע תקלות או כשלים של שסתומי בטיחות ומערכות אזהרה, הכוללות, לכל הפחות:
	 בדיקות שנתיות
	 בדיקות טכניות של וסתי לחץ, מתגים ושסתומי בטיחות של כל מכלי הלחץ
	 בדיקה על-קולית (UT), בדיקת חדירת נוזלים (PT) ובדיקות אחרות של עמידות החומר והגיל של מכלי הלחץ
	 מערכת דודי קיטור, כולל סקירת הקיום והתפקוד של מארזי דודים, צינורות קיטור, מערכת שחזור עיבוי הכוללת בידוד, תחזוקת מלכודות אדים ומכלי אחסון הולמים למים
	 מערכות אוויר דחוס, כולל סקירת התחזוקה וויסות הלחץ של מערכת הפצת האוויר הדחוס, ושיעורי דליפות האוויר ברחבי המערכת
	 מערכות אוויר דחוס מחייבות נוהלי תחזוקה הולמים לתיקון ולהחלפה של צינורות הפצת אוויר ולגילוי ולמניעה של דליפות אוויר
	 מערכת דודי קיטור מחייבת נוהלי תחזוקה הולמים עבור מארזי דודים, צינורות קיטור, מערכות שחזור עיבוי הכוללות בידוד, מלכודות אדים ומכלי אחסון הולמים למים.
	d. דרישות נוספות ביחס לדודי קיטור במתקני גימור בגדים הכוללים גזירה ותפירה
	 המתקנים לא ירכשו דודי קיטור מרכזיים חדשים.
	 קיימים נהלים למניעת השימוש הנוכחי והעתידי בדודי קיטור מרכזיים בתהליכי גיהוץ, כולל במפעלים של קבלני משנה. לאחר השבתתם, יש לסמן אותם כבלתי פעילים ולהשליך אותם כראוי.
	 מדיניות בכתב האוסרת על השימוש בדודי קיטור מרכזיים החל מ-1 בינואר 2020.
	 יש לשמור רשומות לגבי ההשלכה למשך 5 שנים.
	a. כל מכלי הלחץ: כל העובדים המורשים חייבים לקבל הדרכה ראשונית והדרכה שנתית לאחר מכן. לכל הפחות, ההדרכה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
	 סכנות פוטנציאליות של הציוד והמערכת
	 נהלים לתפעול ולתחזוקה בטוחים
	 נוהלי חירום.
	b. דודים ומערכות אוויר דחוס: כל העובדים המורשים חייבים לקבל הדרכה ראשונית והדרכה שנתית לאחר מכן. לכל הפחות, ההדרכה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
	 סוג הדוד או מערכת האוויר הדחוס הנמצאים במתקן
	 קבלת רישיון לתפעול הדוד.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות תחזוקה למשך 3 שנים לפחות.
	c. רשומות בדיקה למשך 3 שנים לפחות.
	d. שמירת תרשימים זמינים של:
	 הצנרת של מערכות הקיטור ומערכות האוויר הדחוס
	 מיקום מלכודות אדים, מספרן והסוג שלהן, וכן רשומות תחזוקה
	 מיקום של מדי לחץ וטמפרטורה
	 מיקום וסוג של מכלים לאחסון מים
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקני קוד המנהיגות של Nike - "בטיחות בשימוש במכונות", "שפכים", "פסולת מוצקה", "פליטות לאוויר"
	 תקן International Efficiency (IE) IEC 60034-30-1: 2014
	 ארגון התקנים הבינלאומי – (ISO) 31000:2009 ניהול סיכונים
	תקן
	תחומי אחריות
	הגדרות
	דרישות
	a. סקירה של כל המכונות והציוד לאיתור סכנות המשויכות לחלקי מכונות נעים.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל מגנים מקובעים, מנעולים משולבים, בקרים הדורשים שימוש בשתי הידיים).
	a. הערכה של ציוד חדש ו/או שעבר שינויים במטרה למנוע סכנות ולהגן מפניהן.
	b. אמצעי הבטיחות חייבים לתפקד כהלכה ויש למקם אותם בצורה יציבה.
	c. אסור שאמצעי הבטיחות יובילו ליצירת סכנות נוספות.
	d. מאווררים וציוד מסתובב אחר הממוקמים בגובה נמוך מ-2.1 מטרים מעל משטח העבודה מחייבים התקנה של אמצעי בטיחות עם פתחים בגודל 1.25ס"מ ומטה.
	e. יש למקם מכונות הכוללות חלקים מסתובבים בתוך כלובים וליישם נעילה משולבת עם מנגנון כיבוי אוטומטי.
	f. יש לאבטח מכונות או ציוד שעשויים לזוז במהלך ההפעלה.
	g. בדיקות שנתיות של אמצעי הבטיחות למכונות.
	h. תחזוקה מונעת ותיקונים העומדים בדרישות נעילה/השבתה.
	a. זיהוי סכנות המשויכות לתפעול ולתחזוקה של מעליות, מדרגות נעות וציוד הרמה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה להפחתת הסיכון לרמה מתקבלת על הדעת (למשל מנעולים משולבים, תחזוקה מונעת).
	a. ציון עומס הנשיאה הבטוח. אם הציוד אינו מיועד לשימוש של בני אדם, סימון של עובדה זו.
	b. מיקום או התקנה בצורה שמונעת סיכון של פציעה למשתמשים ולעוברי אורח.
	c. יש להתקין ולהפעיל מנעולים משולבים, מחסומים ואמצעי בטיחות במקרים המתאימים כדי למנוע פציעות.
	d. תחזוקה מונעת מתבצעת בקביעות.
	e. פעילויות תיקון ותחזוקה מתבצעות לפי הדרישות של נעילה/השבתה.
	f. הצבת מחסומים ושלטים למניעת כניסה כשהציוד בלתי שמיש.
	g. קיימים נהלים המתייחסים לשימוש במעליות, במדרגות נעות ובציוד הרמה במקרי חירום.
	h. ביצוע בדיקות והסמכות מצד גורמים חיצוניים במועדים התואמים לחוק המקומי.
	i. המרווח האנכי מכל חפץ הממוקם מעל העובדים הוא 2.1 מטרים לפחות.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות הערכה של ציוד חדש או שנערכו בו שינויים לכל אורך חיי הציוד.
	c. יש לשמור רשומות בדיקה ותחזוקה למשך 3 שנים לפחות.
	d. יש לשמור רשומות תיקון לכל אורך חיי הציוד.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "בקרת אנרגיה מסוכנת" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 16-8
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי הבטיחות בשימוש בלייזר נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את התהליכים והנהלים של בטיחות בשימוש בלייזר.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של תוכנית הבטיחות בשימוש בלייזר.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של תוכנית הבטיחות בשימוש בלייזר.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי וסיווג של לייזרים וסכנות קשורות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת סיכונים (למשל ניטור, ציוד מגן אישי).
	a. כל לייזר חייב להיות מתוכנן בצורה הכוללת אמצעי הגנה ומנעולים משולבים למניעת חשיפה לקרן.
	b. אזור מוגבל לעובדים מורשים בלבד.
	c. שלטים ומודעות באזורים שבהם נעשה שימוש בלייזר.
	d. ציוד מגן הולם לעובדים.
	e. נהלים כתובים ספציפיים לתפקיד לטיפול בלייזר או לעבודה עמו.
	f. נוהלי חירום.
	g. יש לכייל ולבדוק מערכות לייזר לפי המלצות היצרן.
	h. יש לתקן את כל הליקויים במערכות הלייזר לפני ההפעלה שלהן.
	רשומות רפואיות: כל מתקן חייב לשמור רשומות רפואיות סודיות ומאובטחות למשך זמן ההעסקה ועוד 30 שנה לכל הפחות. אין לחשוף רשומות רפואיות ללא הסכמה בכתב של העובד, פרט לנדרש לפי חוק.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. יש לשמור רשומות כיול לבדיקת ציוד למשך 3 שנים לפחות.
	c. יש לשמור רשומות תחזוקה לכל אורך חיי הציוד.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהמדיניות והנהלים של בטיחות בתחזוקה נוצרו, מיושמים ומבוצעים.
	נציג HSE חייב ליצור, לתחזק ולנהל את נוהלי הבטיחות בתחזוקה.
	נציג מחלקת תחזוקה חייב לקבוע, לקיים ולנהל את המדיניות והנהלים של בטיחות בתחזוקה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של המדיניות והנהלים של בטיחות בתחזוקה.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של המדיניות והנהלים של בטיחות בתחזוקה.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי סכנות המשויכות למשימות תחזוקה ותיקון.
	b. הערכת סיכונים הקשורים לסכנות שזוהו.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתה או למניעה של סיכונים (למשל ציוד מגן אישי, היתר לעבודה באש גלויה).
	a. הקפדה על המצב התקין והניקיון של הסדנאות.
	b. כל הכלים והציוד פועלים כראוי ובצורה בטוחה.
	c. יש גישה למדריכי הציוד של היצרן.
	d. ציוד מגן אישי ניתן לעובדים ונמצא בשימוש.
	e. מערכת התחזוקה המונעת והתיקונים כוללת:
	f. נוהלי בטיחות ומערכת להיתרי עבודה באש גלויה בכל פעם שעבודה באש גלויה מתבצעת באזור אינו מיועד לכך במיוחד, כולל פינוי חומרים דליקים. היתר עבודה באש גלויה צריך לכלול:
	רשומות אחרות:
	a. הערכות סיכונים נוכחיות.
	b. רשומות תחזוקה מונעת למשך 3 שנים לפחות.
	c. יש לשמור רשומות תיקון לכל אורך חיי הציוד.
	d. היתרי עבודה באש גלויה למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "חומרים מסוכנים" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "בטיחות בשימוש בחשמל" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "בקרת אנרגיה מסוכנת" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 23-4
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי תוכנית הבטיחות בשימוש בחשמל נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל הערכות סיכונים, נהלים כתובים, הדרכות, שמירת רשומות וביקורות שנתיות של תוכנית הבטיחות בשימוש בחשמל.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות בקשר לנוהלי הבטיחות בשימוש בחשמל.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של נוהלי הבטיחות בשימוש בחשמל.
	דרישות
	a. זיהוי משימות הקשורות לחשמל וסכנות משויכות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. אמצעי בקרה להפחתה או למניעה של סיכונים (למשל ציוד מגן אישי, נוהלי תפעול, הדרכות, נוהלי עבודה בטוחה וכולי).
	a. בטיחות כוללת בשימוש בחשמל:
	b. בדיקות חשמל:
	c. ציוד מגן (לעבודה עם מעגלים חיים):
	רשומות תקריות: רשומות לגבי פציעות ומחלות הקשורות לשימוש בחשמל חייבות להישמר למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית
	b. רשומות בדיקה חייבות להישמר לאורך חיי הציוד או המתקן.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "בקרת אנרגיה מסוכנת" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 31-8
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי LOTO נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את התהליכים והנהלים של LOTO.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של LOTO.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של LOTO.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי ציוד, משימות (כגון התקנה, תחזוקה, בדיקה, ניקוי או תיקון של מכונות או ציוד) והסכנות הקשורות הנובעות ממקורות אנרגיה מסוכנת ללא בקרה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לאנרגיה מסוכנת.
	c. אמצעי בקרה להפחתה או למניעה של סיכונים (למשל, נוהלי LOTO).
	a. יש לתעד נוהלי LOTO ספציפיים למכונות עבור ציוד בעל מקורות אנרגיה מרובים.
	b. יש לחלק מנעולים, מפתחות ותגים אישיים לאבטחת מכשירים לבקרת אנרגיה. רק העובדים המתקינים מנעולים ותגים יכולים להסיר אותם.
	c. בידוד וביטול אנרגיזציה של ציוד:
	d. פיזור אנרגיה אצורה לאחר ביטול אנרגיזציה במערכת:
	e. אימות הבידוד וביטול האנרגיזציה.
	f. אנרגיזציה חוזרת של ציוד:
	g. שימוש בתג השבתה בלבד כשלא קיים אמצעי אחד לבידוד.
	h. ציוד ונהלים מרובים לנעילה כאשר יותר מעובד אחד מעורב בתהליך הבידוד.
	i. הסרה בכוח של מנעולים מותרת רק על-ידי מנהל האתר עצמו, לאחר שהגיע למסקנה שהמכונה בטוחה ושכל העובדים יצאו מאזור הסכנה.
	רשומות הדרכה: כל מתקן חייב לשמור רשומות הדרכה למשך 3 שנים לפחות.
	רשומות תקריות: יש לשמור רשומות של כל התקריות הקשורות לחשיפה לאנרגיה מסוכנת. יש לשמור רשומות אלה למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. כל מתקן חייב לשמור הערכות סיכונים נוכחיות.
	b. כל מתקן חייב לשמור רשומות ניטור למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 10-8
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי הכניסה למקומות מוקפים וצרים נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את התהליכים והנהלים לכניסה למקומות מוקפים וצרים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים לכניסה למקומות מוקפים וצרים.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התהליכים והנהלים לכניסה למקומות מוקפים וצרים.
	הגדרות
	a. זיהוי כל המקומות המוקפים והצרים והסכנות הקשורות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לכל סכנה.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתה או למניעה של סיכונים (למשל נוהלי כניסה, ציוד מגן אישי, תקשורת, הדרכה וכולי).
	a. מקומות מוקפים וצרים הדורשים היתר:
	b. תחומי אחריות של עובדים הנכנסים למקומות מוקפים וצרים הדורשים היתר, לרבות מפקחים ומשגיחים.
	c. דרישות לקבלת היתר כניסה:
	d. כיול שנתי וכיול עצמי לפני הכניסה של כל ציוד הניטור והבדיקות.
	e. כל מתקן חייב לבצע תהליך שנתי ומתועד לקביעת נוהלי כניסה למקומות מוקפים וצרים, כולל עובדים, קבלנים באתר וקבלני משנה.
	f. הדרישות לסיווג מקומות מוקפים וצרים בתור מקומות מוקפים וצרים שאינם דורשים היתר.
	רשומות תקריות: יש לשמור רשומות של כל התקריות הקשורות למקומות מוקפים וצרים. יש לשמור רשומות אלה למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכות סיכונים נוכחיות.
	b. היתרי כניסה למקומות מוקפים וצרים למשך שנה אחת לפחות.
	c. רשומות כיול של ציוד ניטור למשך 3 שנים לפחות.
	d. רשומות ניטור למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 53-4
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי הבטיחות של הקבלנים נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את תוכנית הבטיחות של הקבלנים.
	איש קשר של הקבלן חייב לוודא שהקבלנים הרלוונטיים באתר והעובדים הרלוונטיים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של תוכנית הבטיחות של הקבלנים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שאיש הקשר הרלוונטי של הקבלן והעובדים הרלוונטיים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של תוכנית הבטיחות של הקבלנים.
	הקבלנים באתר והעובדים חייבים למלא אחר הדרישות של תוכנית הבטיחות של הקבלנים.
	הגדרות
	דרישות
	a. משימות וסכנות קשורות שניתן להקצות לקבלנים או לקבלני משנה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות שצוינו.
	c. זיהוי אמצעי הבקרה להפחתה או למניעה של הסיכון.
	a. טופס קדם-הסמכה למילוי על-ידי כל קבלן רלוונטי, הכולל:
	b. תהליך הערכה לקבלה ולדחייה של קבלנים.
	c. רשימה מתועדת של קבלנים מוסמכים.
	d. הערכה שנתית של הקבלנים המוסמכים המופיעים ברשימה.
	a. התמצאות במתקן כולל יציאות חירום, זיהוי מערכות התרעה וצעדים שיש לנקוט במקרי חירום.
	b. אימות הדרכות ו/או תעודות נדרשות של הקבלן/קבלן המשנה.
	c. בדיקת גיליון הנתונים של בטיחות חומרים (MSDS) עבור כימיקלים שהובאו לאתר.
	d. סקירת הציוד שהובא לאתר כדי לוודא שהוא תקין ועומד בכל הדרישות הרגולטוריות.
	e. סקירת כל התקנות הרלוונטיות של HSE וכן כללי מדיניות ונהלים של HSE במתקן.
	f. סקירת כללי הבטיחות הכלליים.
	g. דרישות של משק בית, ניקיון והשלכה.
	h. דיווח על תקריות.
	i. תנאים לאי-ציות.
	רשומות הסמכה
	a. כל מתקן חייב לשמור טפסים נוכחיים של קדם-הסמכה/הסמכה.
	b. כל מתקן חייב לשמור הערכות נוכחיות של טופסי קדם-הסמכה/הסמכה.
	רשומות אחרות
	a. כל מתקן חייב לשמור הערכות סיכונים נוכחיות של משימות קבלן.
	b. כל מתקן חייב לשמור רשומות ניטור למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 52-4
	תקן
	תחומי אחריות
	הגדרות
	דרישות
	4. תיעוד

	נספח – התזה
	הנספח מציין דרישות נוספות הקשורות להתזה על מוצרי הלבשה.

	תחומי אחריות
	הגדרות
	דרישות
	3. תיעוד

	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שתוכנית חשיפה לרעש נוצרה, מיושמת ונמצאת בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את תוכנית החשיפה לרעש.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של תוכנית החשיפה לרעש.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של תוכנית החשיפה לרעש.
	דרישות
	a. ביצוע הערכת רעש לזיהוי אזורים רועשים. אזורים רועשים מוגדרים כבעלי רמת רעש של 85 dB ומעלה.
	b. הערכת הסיכון המשויך לרעש החזק (למשל אובדן שמיעה, אובדן ריכוז, חוסר יכולת לשמוע אזעקות אש).
	c. הערכת אמצעי בקרה להפחתת החשיפה לרעש לרמה נמוכה מ-85 dB:
	a. ניטור הרעש כאשר יש שינוי משמעותי במכונות או בתהליכי ייצור.
	b. שלטים המסמנים אזורים שבהם נדרשים מגני אוזניים.
	c. זמינות של מגני אוזניים ושימוש בהם באזורים הנדרשים.
	d. הערכה של מגני האוזניים לקביעת היעילות ברמות הרעש שצוינו.
	a. בדיקות בחינם עבור העובדים.
	b. התוכנית תנוהל על-ידי איש מקצוע מוסמך בתחום הרפואה.
	c. הבדיקות (תרשים שמיעה) יבוצעו בתחילת התפקיד ומדי שנה.
	d. הודעה לעובדים הרלוונטיים על התוצאות.
	e. מעקב/פעולות תיקון לאור כל שינוי בשמיעה שזוהה על-ידי איש המקצוע המוסמך בתחום הרפואה.
	a. השפעות הרעש על השמיעה.
	b. המטרה של מגני האוזניים.
	c. יתרונות, חסרונות וצמצום סוגים שונים.
	d. הוראות לבחירה, להתאמה, לשימוש ולטיפול.
	e. המטרה של בדיקת תרשים השמיעה והסבר של תהליך הבדיקה.
	רשומות רפואיות: כל מתקן חייב לשמור רשומות רפואיות סודיות ומאובטחות למשך זמן ההעסקה, ועוד 30 שנה לכל הפחות. אין לחשוף רשומות רפואיות ללא הסכמה בכתב של העובד, פרט לנדרש לפי חוק.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. מדידות הערכות רעש צריכות להישמר למשך 5 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 7-5
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהתוכנית להגנה על דרכי הנשימה נוצרה, מיושמת ונמצאת בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את התוכנית להגנה על דרכי הנשימה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התוכנית להגנה על דרכי הנשימה.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התוכנית להגנה על דרכי הנשימה.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי משימות וסכנות פוטנציאליות העשויות לדרוש אמצעי הגנה על דרכי הנשימה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה מתייחסים תחילה לאמצעי בקרה הנדסיים ולאחר מכן לאמצעי בקרה מנהליים, ולבסוף לשימוש באמצעי הגנה על דרכי הנשימה.
	a. אם יש להשתמש במסכות נשימה כדי להפחית את חשיפת העובדים למזהמים מסוכנים באוויר, הספק חייב לפתח וליישם תוכנית כתובה להגנה על דרכי הנשימה עם נהלים ספציפיים לאתרי עבודה. התוכנית חייבת לכלול את המרכיבים הבאים:
	- תפקידים שבהם העובדים עשויים להיחשף לאוויר מזוהם עם רמות מזיקות של אבק, אדים, רסס, עשן, גזים או חומרים רדיואקטיביים חייבים להיות מזוהים בתור מצבים פוטנציאליים לשימוש באמצעי הגנה על דרכי הנשימה.
	b. בחירת מסכות נשימה:
	c. הערכה רפואית:
	- העובד מדווח על סימנים או תסמינים רפואיים הקשורים ליכולת להשתמש במסכת נשימה.
	- PLHCP, מנהל התוכנית או המפקח ממליץ על הערכה מחדש.
	- מידע מתוכנית השימוש במסכות נשימה, כולל תצפיות שנעשו במהלך בדיקות ההתאמה והערכת התוכנית, מצביע על צורך בכך.
	- התרחש שינוי בתנאים במקום העבודה העשוי להגדיל משמעותית את העומס הפיזיולוגי על העובד
	- בדיקה שנתית של המצב הרפואי אינה דרושה.
	d. בדיקות התאמה:
	e. תחזוקה של מסכות הנשימה וטיפול בהן:
	- במידת הצורך כדי לשמור על תנאים היגייניים עבור מסכות נשימה בשימוש בלעדי.
	- לפני ההרכבה על-ידי אנשים שונים כשהן ניתנות ליותר מעובד אחד.
	- לאחר כל שימוש במסכות נשימה למקרי חירום ובמסכות המשמשות לבדיקות ולהדרכה.
	f. זיהוי מסננים, מחסניות ומכלים:
	g. לוחות זמנים להחלפה:
	- התנאים במקום העבודה משתנים, וכאשר נעשה שימוש בסוגים חדשים של מסכות נשימה.
	- ליקויים בידע או בשימוש של העובדים מצביעים על צורך בכך.
	רשומות הדרכה: כל מתקן חייב לשמור רשומות הדרכה למשך 3 שנים לפחות.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות של בדיקות התאמה נוכחיות (מסכות נשימה בלבד).
	c. רשומות בדיקה למשך 3 שנים לפחות.
	d. רשומות של הערכות רפואיות חייבות להישמר ולהיות זמינות.
	e. יש ליצור רשומה של בדיקות התאמה ולשמור אותה עד לבדיקות ההתאמה הבאות.
	f.  יש לשמור עותק בכתב של התוכנית הנוכחית.
	g. הספק חייב לשמור את כל הרשומות לכל אורך תקופת ההעסקה.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 11-7
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שתוכנית להגנה מפני קרינה נוצרה, מיושמת ונמצאת בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את התוכנית להגנה מפני קרינה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התוכנית להגנה מפני קרינה.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התוכנית להגנה מפני קרינה.
	הגדרות
	a. זיהוי מקורות של קרינה וסכנות קשורות.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי בקרה הדרושים להפחתה או למניעה של סיכון לחשיפה (למשל ניטור, אמצעי מגן, ציוד מגן אישי).
	a. מקורות קרינה חייבים לכלול אמצעי הגנה ומנעולים משולבים כדי למנוע חשיפת-יתר.
	b. החשיפה התעסוקתית לקרינה לשנה לכל אדם לא תעלה על 3 rem לשנה.
	c. אזור מוגבל לעובדים מורשים בלבד.
	d. שלטים ומודעות באזורים שבהם נעשה שימוש בקרינה.
	e. פיקוח רפואי על עובדים בעלי רמת חשיפה גבוהה או כפי שנדרש בתקנות.
	f. תגובות למקורות פגומים.
	g. נהלים ספציפיים לתפקיד לטיפול במקורות קרינה או לעבודה אתם.
	h. נוהלי חירום.
	i. תחזוקה וכיול של ציוד מפיק קרינה לפי המלצות היצרן.
	j. נוהלי עבודה שמצמצמים את החשיפה לקרינה.
	a. נהלים
	b. סקר קרינה
	c. מנעולים משולבים
	d. דליפות
	e. בדיקת מינון קרינה (בהתאם לצורך)
	f. הערכת עובדים
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. סקירה שנתית למשך 3 שנים לפחות.
	c. יש לשמור רשומות כיול לבדיקת ציוד למשך 3 שנים לפחות.
	d. יש לשמור רשומות תחזוקה לכל אורך חיי הציוד.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 23-5
	תקן
	תחומי אחריות
	הגדרות
	דרישות
	a. פיתוח ויישום של תוכנית בכתב למניעת עומס חום, כולל:
	- שתייה במהלך המשמרת לפי הצורך.
	- גישה לאזורים מוצלים בכל עת לצורך התאוששות יזומה של העובדים.
	- תגובה לתסמינים של מחלות חום אפשריות.
	- אמצעים ליצירת קשר עם שירותי רפואת חירום.
	b. זיהוי מטלות במקום העבודה ובמסגרת התפקיד שבהם קיים פוטנציאל של עומס חום.
	c. הקפדה על תנאי עבודה נוחים ובטוחים מבחינת טמפרטורות. טווחי טמפרטורות לעבודה:
	- אספקת מי שתייה נגישים בכמות מספקת כדי להקצות עד ליטר מים לעובד לשעה. כאשר הטמפרטורות עולות על 30º C, יש לספק קרח כדי לצנן את המים.
	- לעובדים חייבת להיות גישה לצל לכל אורך המשמרת, וככלל, יש לספק כמות צל שתספיק ל-25 אחוזים מהעובדים במשמרת בבת אחת.
	- אם כלי רכב משמש לאספקת צל, עליו לכלול מיזוג אוויר כשהוא מופעל.
	- סככות מתכת ומבנים חיצוניים אחרים אינם נחשבים למספקי צל אלא אם כן הם מציעים סביבה קרירה יותר בהשוואה לצל באוויר הפתוח. לדוגמה, עליהם לכלול אוורור מכני או לאפשר זרימה של אוויר.
	- הצל חייב להיות נגיש במסגרת מרחק וזמן של 200 מטרים או 5 דקות הליכה.
	- תנאים להפסקות של התאוששות יזומה (PRP). הפסקות PRP נחוצות אם העובדים מרגישים שהם זקוקים למנוחה כדי להתאושש מהחום, או אם עובד כלשהו מפגין סימנים למחלת חום.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-5
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהנהלים לזיהוי חומרי ACM ידועים או חשודים, לטיפול בהם ולעבודה אתם נוצרו, מיושמים ומבוצעים.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את התהליכים והנהלים של ACM.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של ACM.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של ACM.
	הגדרות
	a. זיהוי מיקומים, כמויות, סוגים, מצב וסכנות קשורות של חומרי ACM ידועים או חשודים, שייערך על-ידי איש מקצוע מוסמך.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה ל-ACM.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת סיכונים (למשל סימון, בקרת גישה, בדיקות).
	a. העברת המסר לעובדים הרלוונטיים לגבי הנוכחות של ACM והסכנות הבריאותיות הקשורות.
	b. הסימון של ACM צריך לכלול: סכנות, חומר מכיל אזבסט ואמצעי זהירות.
	c. שימוש בהיתר עבודה לכל העבודות עם ACM.
	d. העבודה תבוצע אך ורק על-ידי אנשים מוסמכים ומיומנים.
	e. תנאים לשימוש הולם בציוד מגן אישי, אמצעי בקרה הנדסיים, דרישות משק בית, ציוד להכלה ולניקוי בעת העבודה  עם ACM.
	f. השלכה הולמת של ACM בהתאם לדרישות החוק המקומיות.
	g. בדיקות רבעוניות כדי לאמת את המצב של חומרי ACM ידועים או חשודים.
	h. השגחה רפואית על האנשים שעובדים עם ACM.
	רשומות תקריות: יש לשמור רשומות של כל התקריות הקשורות ל-ACM. יש לשמור רשומות אלה למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכות סיכונים ורשומות מלאי נוכחיות של ACM.
	b. יש לשמור רשומות תחזוקה, תיקון והשלכה (כולל היתרים ודוחות מעבדה) למשך השהות במקום ועוד 30 שנה.
	c. יש לשמור בדיקות רבעוניות של חומרי ACM ידועים או חשודים למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 35-5
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי עזרה ראשונה נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל תהליכים ונהלים של עזרה ראשונה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של העזרה הראשונה.
	העובדים חייבים לדווח מיד להנהלה על כל תקרית בעבודה הדורשת עזרה ראשונה.
	הגדרות
	a. זיהוי סכנות ומיקומים העלולים להוביל לתקריות.
	b. הערכת רמת הסיכון הקשורה לסכנות (כולל מספר העובדים בכל מיקום).
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת סיכונים (למשל ערכות עזרה ראשונה, ציוד ואנשי צוות).
	a. משאבים זמינים (באופן פנימי או חיצוני) לתגובה למקרי חירום רפואיים.
	b. מספרי טלפון לשעת חירום חייבים להיות ממוקמים בצורה בולטת ליד כל מכשיר טלפון.
	c. מיקום וזמינות של מתקנים רפואיים ושירותי חירום.
	d. יש לשמור רשומות של עזרה ראשונה וטיפולים רפואיים.
	a. מספר הולם של אנשי צוות מוסמכים ביחס למספר העובדים והסכנות במתקן.
	b. מסירת השמות, המיקום ופרטי הקשר של צוותי העזרה הראשונה המוסמכים לעובדים.
	c. הקפדה על הסמכה הולמת להגשת עזרה ראשונה.
	a. פלסטרים סטריליים (בגדלים שונים).
	b. תחבושות סופגות.
	c. תחבושות סטריליות לעיניים.
	d. תחבושות משולשות.
	e. משחות לטיפול בכוויות.
	f. כפפות חד-פעמיות.
	g. שלטים ברורים לגישה לערכות עזרה ראשונה ולציוד.
	h. יש לבצע בדיקה חודשית ולחדש את המלאי כדי לעמוד בדרישות המינימום של ציוד העזרה הראשונה.
	a. המים חייבים להיות מים מתוקים (מי שתייה).
	b. עוצמת המים לא תגרום נזק בעצמה.
	c. קצב זרימה מינימלי: 1.5 ליטרים למשך 15 דקות לפחות.
	d. אין חפצים חדים.
	e. הברזים מכוסים למניעת זיהום הנישא באוויר.
	f. שסתום הבקרה ממוקם בצורה נוחה וממשיך לפעול עד לכיבויו.
	g. המתקן נמצא במרחק של 30 מטרים לכל היותר מהחומרים המסוכנים.
	h. המתקן נגיש וניתן לזיהוי בקלות בעזרת שלט ברור ובולט.
	i. ברזי המים ממוקמים בגובה של 83.8 ס"מ עד 114.3 ס"מ מהרצפה.
	j. יחידות עצמאיות המכילות מאגר של נוזל שטיפה, אשר חייבות להיות עשויות מחומרים שאינם מתאכלים. נוזל השטיפה חייב להיות מוגן מפני זיהומים הנישאים באוויר.
	k. טמפרטורת המים ביחידות חייבת להישמר בטווח של 15 עד 35 מעלות צלזיוס.
	l. כל הציוד והצינורות חייבים להיות מוגנים מקיפאון.
	m. יש להפעיל יחידות לשטיפת עיניים עם ניקוז מדי שבוע כדי לשטוף את הצינור ולוודא שהן עובדות כראוי. יש לבדוק יחידות עצמאיות לפי מפרט היצרן.
	הדרכה—כל העובדים חייבים לעבור הדרכה לגבי התהליכים והנהלים של אתר לעזרה ראשונה. לכל הפחות, ההדרכה חייבת לכלול את הפרטים הבאים:
	צוותי עזרה ראשונה: צוותי העזרה הראשונה חייבים לקבל הדרכה נוספת. לכל הפחות, ההדרכה חייבת לכלול את הפרטים הבאים:
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות: כל מתקן חייב לשמור רשומות של:
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות בדיקה של ערכות עזרה ראשונה ויחידות שטיפת עיניים/רחצה למשך שנה אחת לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "פתוגנים נישאים בדם" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "ניהול מערכת לטיפול בנושא פציעות ומחלות" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 18-6
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי ניהול הבריאות נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את דרישות ניהול הבריאות.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של ניהול הבריאות.
	העובדים חייבים לציית לדרישות של ניהול הבריאות.
	דרישות
	a. זיהוי סכנות בריאותיות תעסוקתיות ולא תעסוקתיות של אוכלוסיית העובדים.
	b. הערכת הסיכונים הקשורים למכלי אחסון.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה להפחתת הסיכון הבריאותי (למשל תוכניות חיסונים, תוכניות להפסקת עישון).
	a. מרפאות (נדרשות בכל אתר שיש בו יותר מ-1,000 עובדים):
	 כל הצוותים הרפואיים צריכים להיות מוסמכים במתן שירותי בריאות תעסוקתית ורפואת חירום.
	 יש ליצור נהלים לקבלת מטופלים, לטיפול, להעברה ולשחרור.
	 שימוש במכשירים רפואיים ובמכשירי פיקוח, בדיקה שלהם וכיול שלהם.
	 חזרה לעבודה של עובדים שנעדרו עקב מחלות מדבקות.
	 טיפול בכל המחלות המדבקות.
	 בקרת מחלות מדבקות וציוד הולם זמין (למשל כפפות סטריליות, מסכות פנים להחייאה, דוד עיקור, מחטים חד-פעמיות וערכות תפרים).
	 יש לספק מיטה פרטית אחת לפחות לכל 1000 עובדים.
	 המרפאה חייבת לכלול מערכת אוורור מכנית המסוגלת לשמור על טמפרטורה בטווח של 21 עד 27 מעלות צלזיוס  בכל עת.
	 הקפדה מוחלטת על תקני תברואה.
	b. השגחה רפואית:
	 יש צורך בתוכנית מובנית להשגחה רפואית בהתבסס על התוצאות של הערכת הסיכונים.
	 מערכת לניתוח התוצאות של תוכניות ההשגחה, ומתן הנחיות לפעולות מתקנות ולטיפול רפואי.
	 הערכה של הבריאות הכללית של העובדים בכל שלבי ההעסקה (טרום-העסקה, בדיקות בסיס, לפני מטלות מסוימות, לאחר מחלה).
	 רופא מוסמך, איש מקצוע בתחום הבריאות התעסוקתית או רשות מוסמכת חייבים לבצע את ההשגחה הרפואית.
	 נתוני הבריאות התעסוקתית חייבים להיבחן לצורך זיהוי מגמות ולתכנון פעילויות לקידום הבריאות.
	c. קידום הבריאות: יש להשתמש באמצעים מונעים כדי להפחית את הסיכון הבריאותי הכולל של כוח העבודה (למשל, הפסקת עישון, חיסוני טטנוס, חיסוני צהבת B, פעילויות לחודש בריאות האישה וכולי).
	d. לכל עובד צריכה להיות גישה לרשומות הרפואיות הנוגעות לו אישית.
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות תחזוקה וכיול של ציוד למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 6-9
	תקן
	תחומי אחריות
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי סכנות הקשורות לחשיפה תעסוקתית לפתוגנים הנישאים בדם (כולל אנשים, משימות ואזורים הנמצאים בסיכון  לחשיפה תעסוקתית).
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לחשיפה התעסוקתית.
	c. זיהוי אמצעי הבקרה הדרושים להפחתה או למניעה של הסיכון לחשיפה.
	a. מניעת מגע עם דם או חומרים אחרים העלולים להיות מדבקים (כל נוזלי הגוף חייבים להיחשב למדבקים באופן  פוטנציאלי).
	b. מתקני שטיפת ידיים וחומרי חיטוי זמינים למקרים של דליפות חומרים העשויים להכיל פתוגנים הנישאים בדם.
	c. ציוד מגן אישי (PPE) זמין (למשל כפפות חד-פעמיות, מגנים לביצוע החייאה וכולי).
	d. מכל השלכה זמין לחפצים חדים (למשל זכוכית, להבים, מחטי תפירה וכולי).
	e. השלכת ציוד, מוצרים או חומרים העלולים להיות מזוהמים בפתוגנים הנישאים בדם בשקיות ובמכלים הניתנים לסגירה, המסומנים בתור חומרים ביולוגיים מסוכנים.
	f. השלכה בטוחה של חומרים מזוהמים בהתאם לתקנות הרלוונטיות בנוגע לפסולת תחת פיקוח.
	a. תוכניות לחיסונים רפואיים ומעקב חייבות להתבצע תחת הפיקוח של רופא מוסמך או תחת הפיקוח של איש מקצוע אחר בתחום הרפואה, ואסור לגבות על כך תשלום מהעובדים.
	b. חיסון לצהבת B וסדרות חיסונים אחרות יהיו זמינים לכל העובדים בעלי רמת חשיפה תעסוקתית.
	c. הערכה שלאחר החשיפה ומעקב לכל העובדים שהיו מעורבים בתקרית חשיפה.
	d. העובדים המושפעים יקבלו עותק של התוצאות הרפואיות/חוות דעת תוך 15 יום מביצוע ההליכים הרפואיים.
	a. רשומות של חיסונים לצהבת B או הצהרה בכתב על סירוב מרצון.
	b. רשומות הערכה לאחר החשיפה ומעקב.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות: כל מתקן חייב לשמור הערכת סיכונים נוכחית.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 32-5
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהמדיניות והנהלים של התברואה נוצרו, מיושמים ומבוצעים.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את המדיניות והנהלים של התברואה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של המדיניות והנהלים של התברואה.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של המדיניות והנהלים של התברואה.
	הגדרות
	תברואה היא האמצעי ההיגייני לקידום הבריאות על-ידי מניעת מגע אנושי עם הסכנות הטמונות בפסולת. הסכנות יכולות להיות גורמים פיזיים, מיקרוביולוגיים, ביולוגיים או כימיים המובילים למחלות. פסולת הגורמת לבעיות בריאותיות כוללת צואה אנושית ושל בעלי חיים, פסולת מוצ...
	דרישות
	a. זיהוי הסכנות הקשורות לתברואה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל אוורור, ניקוי).
	a. לוודא שכל אזורי התעסוקה נקיים, יבשים ובמצב תקין.
	b. לבנות ולתחזק כל מקום עבודה בדרך שתמנע כניסת מכרסמים, חרקים ומזיקים אחרים.
	c. לספק הגנה מפני סביבות רטובות כאשר משימות העבודה מובילות ליצירת תנאים רטובים.
	d. לאחסן אשפה ופסולת במכלים עמידים בפני דליפות ושאינם סופגים, אשר מרוקנים מדי יום.
	e. לנקות נוזלים מיד ולהשליך אשפה בצורה הולמת (יש להשתמש בשלטי אזהרה כשהרצפות רטובות).
	f. לספק מספר הולם של אסלות נפרדות עבור כל מגדר בהתבסס על היחסים הבאים:
	מספר עובדים מספר מינימלי של אסלות
	1 עד 15 1
	16 עד 36 2
	36 עד 55 3
	56 עד 80 4
	81 עד 110 5
	111 עד 150 6
	מעל 150 אסלה נוספת אחת לכל 40 עובדים נוספים
	g. לספק אוורור הולם וצינורות ניקוז סגורים בכל מתקני השירותים.
	h. לנקות ולחטא את כל מתקני השירותים לפחות פעם ביום.
	i. לספק כיורים וסבון ידיים בכל אזורי העבודה.
	j. לספק מגבות נייר נפרדות, מתקנים לייבוש ידיים או חלקים נקיים של מתקני מגבות בד בסמוך לכל הכיורים.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 15-9
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי איכות המים נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את התהליכים והנהלים של איכות המים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של איכות המים.
	העובדים חייבים לציית לתהליכים ולנהלים של איכות המים.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי סכנות של זיהום מי השתייה במקום העבודה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת הפוטנציאל לזיהום מי השתייה (למשל דגימות, טיהור).
	a. יש לספק מי שתייה לכל העובדים.
	b. מקורות מים שאינם ראויים לשתייה חייבים להיות מסומנים בצורה שכזו.
	c. מתקני שתייה חייבים לכלול אפשרות סגירה כדי שלא ייחשפו לזיהומים בסביבות עבודה מסוכנות.
	d. אזורי אחסון וניקוי סניטריים עבור כוסות שתייה ומכלי שתייה אישיים.
	e. יש להרתיח או לטהר בצורה אחרת מים שאינם ראויים לשתייה לפני שהם משמשים להכנת מזון או לבישול.
	f. נוהלי תגובה בכתב לזיהום או לחשד לזיהום של מקורות מי השתייה של המתקן.
	g. תוכנית דגימת מים: כל מתקן העושה שימוש במי תהום (באר) או במי קרקע כמקור למי שתייה חייב ליישם תוכנית לדגימת איכות המים. לכל הפחות, יש לעמוד בדרישות הבאות:
	 תדירות דגימה בהתבסס על אוכלוסיית המשתמשים:
	אוכלוסיה מינימום דגימות לרבעון (כל חודש שלישי)
	25 עד 999 1
	1,000 עד 4,999 10
	5,000 עד 9,999 15
	10,000 עד 19,999 20
	> 20,000 50
	 רמות מתקבלות על הדעת של חיידקים וחומרי חיטוי:
	- קוליפורמים צואתיים = 0.0.
	- 99.9% אינאקטיבציה של ציסטות ג'יארדיה למבליה, 99.99% אינאקטיבציה של נגיפים.
	- ריכוז חומרי החיטוי בכניסה למערכת לא יהיה נמוך מ-0.2 מ"ג לליטר.
	- רמות מדידות של כלור, כלור משולב או כלור דו-חמצני חייבות להימצא ב-95% מהדגימות בכל חודש.
	 נוהלי דיווח ביחס לכל מחלה הקשורה למי השתייה, הדורשת עזרה ראשונה או סיוע רפואי אחר.
	 נוהלי דיווח על מחלות.
	הדרכה בנושא איכות המים: כל העובדים האחראים לשמירה על איכות המים במתקן חייבים לעבור הדרכה לגבי תגובת חירום במקרה של זיהום מי השתייה.
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. יש לשמור תוצאות בדיקות לניתוח איכות המים למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 18-9
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שהמדיניות והנהלים של בטיחות מבנים נוצרו, מיושמים ומבוצעים.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את המדיניות והנהלים של בטיחות מבנים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של המדיניות והנהלים של בטיחות מבנים.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של המדיניות והנהלים של בטיחות מבנים.
	דרישות
	a. זיהוי סכנות הקשורות לתכנון הבניין, לבנייה ולגורמים נוספים העלולים להחליש את השלמות המבנית של הבניין. (למשל, רשימה של סכנות פוטנציאליות טבעיות ומלאכותיות כגון הצטברות שלג על הגג, חדירת מים, רעידות אדמה, רעידות כתוצאה ממכונות, סיכונים הנובעים מבנייני...
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל, בדיקות תקופתיות, הדרכות, חיזוק מבנים, שיפוצים לעמידה בתקן של רעידות אדמה וכולי).
	a. סקירת תוכניות הבניין
	b. שימוש בבניינים
	o יש לבצע ניתוח מבני באמצעות צד שלישי כדי לוודא שהבניין הקיים וכל התוספות או השינויים עומדים בדרישות הבנייה של הבניין.
	c. תחזוקה ובדיקות
	o בדיקות תקופתיות ומתמשכות של הבניין
	o המרווח נקבע לפי סעיף 1705 של קוד הבנייה הבינלאומי או לפי החוק המקומי, האפשרות המחמירה מבין השתיים
	o לכל הפחות, הבדיקות חייבות לכלול את כל המבנים הנושאים משקל (כלומר גגות, קומות ביניים, קירות וכולי)
	o יש לבדוק את הקרקע במסגרת הבדיקות
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת הסיכונים הנוכחית של בטיחות הבניין.
	b. שרטוטים ארכיטקטוניים של הבניין
	c. היתרי בנייה, במקרים הרלוונטיים
	d. רשומות בדיקות ותחזוקה חייבות להישמר למשך 3 שנים, כולל דוחות בדיקות לצורך ביטוח
	e. בדיקות קרקע
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 קוד הבנייה הבינלאומי, 2012 מהדורה שנייה
	o סעיף 1705 – אימות ובדיקות נדרשים
	 NFPA 1
	 NFPA 101
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי בטיחות אש נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את נוהלי בטיחות האש.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של נוהלי בטיחות האש.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של נוהלי בטיחות האש.
	דרישות
	a. זיהוי סכנות הקשורות לאחסון חומרים דליקים ולשימוש בהם (למשל רשימה של סכנות אש עיקריות ומקורות הצתה).
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום של אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל, ציוד לכיבוי אש, הדרכה, אחסון בטוח של חומרים דליקים וכולי).
	a. מניעת שרפות:
	b. הגנה מפני שרפות:
	c. אמצעי זהירות למניעת שרפות:
	d. העובדים האמורים להשתמש בציוד לכיבוי אש במקרי חירום חייבים לעבור הדרכה לגבי הסכנות והטכניקות של כיבוי אש.
	כיבוי אש: עובדים הנושאים באחריות נוספת לכיבוי אש חייבים לקבל הדרכה שנתית בנוסף לזו שצוינה קודם לכן. לכל הפחות, ההדרכה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכת הסיכונים הנוכחית של בטיחות אש.
	b. המיקום הנוכחי של ציוד לכיבוי אש.
	c. יש לשמור רשומות בדיקות ותחזוקה למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "פעולות חירום" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 4-6
	תקן
	תחומי אחריות
	דרישות
	a. זיהוי אירועים העלולים להוביל למצבי חירום. (למשל, איום בפצצה, מחלוקות חברתיות, זיהום אוויר, חטיפה/החזקת בני ערובה, שיטפון, צונמי, רעידת אדמה, הוריקן, מקרה חירום רפואי וכולי.)
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לכל מצב חירום.
	c. זיהוי אמצעי בקרה הדרושים להפחתה או למניעה של הסיכון (למשל, תוכניות חירום, הדרכה, מערכת התרעה,  מרכז בקרה וכולי).
	a. שמות או תפקידים של האנשים שניתן לפנות אליהם לקבלת מידע נוסף או הסברים של המטלות במסגרת התוכנית.
	b. תפקידים ותחומי אחריות של אנשי הצוות האחראים לטיפול במצבי חירום (כולל פיקוד ובקרה).
	c. אמצעים לדיווח על מקרי חירום כולל תליית שלטים עם מספרים לשעת חירום.
	d. תליית מודעות עם נוהלי פינוי ותוכניות (למקרי חירום הדורשים פינוי).
	e. זיהוי ותנאים של עובדים הנשארים לתפעל ציוד קריטי במפעל או לבצע פעולות קריטיות לפני הפינוי.
	f. זיהוי ותנאים לסיוע לאנשים בעלי מוגבלויות.
	g. מטלות של הצלה וסיוע רפואי.
	h. תנאים לאיתור כל העובדים.
	i. תהליך יידוע לעדכון העובדים במצבי חירום (למשל שאפשר לחזור לעבודה, ללכת הביתה וכולי).
	j. תרגיל פינוי שנתי עבור כל עובד.
	k. סקירה שנתית של תוכנית פעולות החירום והתכנון.
	a. אזהרה הולמת לנקיטת פעולה לפי הנהלים.
	b. יידוע/התרעה שיבלטו על רקע רעשי הסביבה ורמות התאורה הקיימות.
	c. יידוע/התרעה ייחודיים וניתנים לזיהוי.
	d. אמצעים להפעלת מערכת היידוע/ההתרעה.
	e. המערכת חייבת לפעול כל הזמן פרט למועדי בדיקות, תיקונים או תחזוקה.
	f. בדיקות ופעולות תחזוקה שנתיות ותקופתיות חייבות להתבצע על-ידי אנשים מיומנים.
	אנשי צוות האחראים לטיפול במצבי חירום: כל העובדים שיש להם תפקידים ותחומי אחריות נוספים במקרי חירום חייבים לעבור הדרכה שנתית הספציפית למטלות שלהם.
	רשומות תקריות: כל מתקן חייב לשמור רשומות תקריות למשך 5 שנים לפחות.
	רשומות אחרות:
	a. הערכות סיכונים נוכחיות.
	b. תיעוד תרגילי פינוי למשך 3 שנים לפחות.
	c. מסמכי בדיקות ותחזוקה של מערכת היידוע/ההתרעה למשל 3 שנים לפחות.
	d. תוכנית החירום הנוכחית.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "ניהול בטיחות אש" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-6
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנהלים לניהול מעונות מגורים נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את הדרישות לניהול מעונות מגורים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות לניהול מעונות מגורים.
	העובדים חייבים לציית לדרישות לניהול מעונות מגורים.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי סכנות הקשורות לתפעול ולתחזוקה של מתקני מגורים.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל מערכות חימום וקירור, הגנה מפני שרפות, אבטחה וכולי).
	a. כללי:
	 מבנה המגורים חייב להיות יציב, תקין, נקי ומאובטח ועליו לספק הגנה נאותה לשוהים בו מפני איתני הטבע.
	 מבנה המגורים חייב לכלול יכולות תגובה הולמות מצוותי חירום מקומיים כולל רשויות לכיבוי אש, סיוע רפואי ומשטרה.
	 כל אזור מחייה חייב לספק לפחות 4 מטרים רבועים של מרחב מחייה לדייר, עם תנאים המאפשרים אחסון פרטי של חפצים אישיים עבור כל אדם השוהה במקום.
	 יש לספק תאורה ושירותי חשמל נאותים בכל אזורי המחייה.
	 יש לספק תנאים סניטריים הולמים לאיסוף והשלכה של אשפה.
	b. חדרי השינה:
	 יש לספק מיטות נפרדות, מיטות שדה או מיטות קומתיים (חל איסור על מיטות בשלוש קומות) לכל דייר.
	 כל המצעים שמספק המתקן חייבים להיות נקיים וסניטריים.
	 יש לספק אזורי שינה נפרדים לכל מגדר.
	c. אזורי מקלחות ושירותים:
	 מתקני השירותים חייבים לכלול יחס של אסלה אחת לכל 15 דיירים.
	 מתקני השירותים חייבים להימצא במרחק של 50 מטרים לכל היותר מכל יחידת מגורים.
	 יש להפריד את מתקני השירותים לפי מגדר ולסמן אותם בצורה זו.
	 יש לנקות ולחטא את מתקני השירותים מדי יום.
	 כל אזורי המקלחות והרחצה חייבים לספק מי שתייה חמים וקרים בלחץ הולם.
	 אזורי המקלחות והרחצה חייבים להימצא במרחק של 50 מטרים לכל היותר מכל יחידת מגורים.
	 יש להתקין את המקלחות במרחק של מטר אחד לפחות זו מזו וביחס של מקלחת אחת לכל 15 דיירים.
	 יש לספק מתקני מקלחות ורחצה נפרדים לכל מגדר ויש לסמן אותם בצורה זו.
	 הרצפות באזורי המקלחות והרחצה חייבות להיות בנויות מחומרים שאינם סופגים ויש לחטא אותן מדי יום.
	d. יש לספק אזור לאכילה ולהכנת מזון.
	e. בטיחות אש ועזרה ראשונה:
	 תוכניות פעולה לשעת חירום חייבות להיתלות במקומות בולטים ברחבי המתקן, כולל נוהלי פינוי מפורטים במקרה של מצב חירום.
	 יש לספק ציוד לכיבוי אש במיקומים נגישים במרחק של 30 מטרים לכל היותר מכל אזור מחייה.
	 יש לספק שתי יציאות לפחות בכל קומה ולסמן אותן בבירור.
	 יש לתעד תרגילי כיבוי אש שנתיים.
	 יש לספק ערכות עזרה ראשונה והם צריכות להיות נגישות לשימוש בכל עת ביחס של ערכה אחת לכל 50 דיירים.
	 יש לאחסן כימיקלים מסוכנים באזורים המיועדים לכך בלבד.
	 תוכנית הפעולה למצבי חירום.
	 הבנת המיקום של ציוד לכיבוי אש וערכות עזרה ראשונה והבנת השימוש בהם.
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. תרגולי פינוי בעת שרפה למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "ניהול בטיחות אש" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "בטיחות מבנים" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "פעולות חירום ותכנון" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 1-9
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי שירותי מזון נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את נוהלי שירותי המזון.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של נוהלי שירותי המזון.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של נוהלי שירותי המזון.
	דרישות
	a. זיהוי סכנות (כולל זיהומים במזון ובטיחות במטבח).
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי ויישום אמצעי בקרה להפחתת הסיכונים.
	a. עובדי שירותי מזון:
	 חייבים לעבור בדיקה רפואית שתאשר שהם אינם נושאים מחלות מדבקות לפחות פעם בשנה.
	 עליהם להבין ולקיים את הנהלים לצמצום ההעברה של מחלות מדבקות.
	 עליהם לחבוש רשתות לשיער, לעטות כפפות וללבוש סינרים כשהם מכינים ומגישים מזון.
	 עליהם לשטוף היטב ולחטא את הידיים לפני שהם באים במגע עם מזון.
	b. אזורי הכנת מזון ואכילה:
	 עליהם להיות נקיים ומחוטאים.
	 עליהם לכלול מקררים מכניים המסוגלים לשמור על טמפרטורה של לא יותר מ-5 מעלות צלזיוס כאשר מוצרי מזון מתכלים מאוחסנים באתר.
	 עליהם לכלול כיורים עם מים זורמים חמים וקרים.
	 כלי הבישול, ההגשה והאכילה נשטפים ומחוטאים לאחר כל שימוש.
	 יש לנקות ולחטא דלפקים ומשטחים לאחר כל שימוש.
	 עליהם להיות נקיים ממכרסמים וממזיקים.
	 יש לאחסן אשפה ופסולת במכלים עמידים בפני דליפות ושאינם סופגים, אשר מרוקנים מדי יום.
	 יש לשפוך שמני בישול לפתחי ביוב סניטריים או לפתחים למי גשם.
	c. שירותים:
	 כל עובדי שירותי המזון חייבים לרחוץ היטב את הידיים ולחטא אותם לאחר הביקור בשירותים.
	 יש להציב שלטים הדורשים לשטוף ידיים לאחר הביקור בשירותים.
	d. דרוש מנגנון ונהלים לתגובה למחלות הקשורות למזון או לאירועי זיהום.
	 סקירה של הערכות סיכונים ונהלים.
	 דרישות בטיחות ואחסון של מזון.
	 היגיינה אישית.
	 מודעות למחלות המועברות במזון ולמחלות מדבקות.
	 נוהלי בטיחות במטבח.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום, הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "ניהול בטיחות אש" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "בטיחות מבנים" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "פעולות חירום ותכנון" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 11-9
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי טיפול בילדים נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל נהלים לטיפול בילדים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של הנהלים לטיפול בילדים.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של הנהלים לטיפול בילדים.
	דרישות
	a. זיהוי כל הסכנות הפוטנציאליות של טיפול בילדים.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי הבקרה הדרושים להפחתת סיכונים (למשל ערכות עזרה ראשונה/אמצעי החייאה, אזורים בטוחים למשחק).
	a. עבודה עם ילדים:
	 מארגן האירוע חייב להיות מוכר ועליו לעמוד בדרישות של החוק המקומי.
	 אנשים המוסמכים בהגשת עזרה ראשונה/החייאה חייבים להיות נוכחים.
	 הסכמה בכתב של הורה/אפוטרופוס כדי לתפוס את מקום ההורה ולאשר מבחינה חוקית הגשת עזרה ראשונה/טיפול רפואי או הסעת ילדים במכוניות/באוטובוסים או בכל אמצעי תחבורה אחר.
	 יש לשמור את פרטי הקשר של ההורה/האפוטרופוס.
	 סינון לפני העסקת עובדים שיעבדו עם ילדים באירועים הכוללים לינה או אימון ישיר של ילדים (למשל בבתי ספר לכדורגל).
	 יש להעביר ילדים לידי הורה/אפוטרופוס מוסמך או אדם שצוין במפורש על-ידו.
	b. מתקנים לטיפול בילדים:
	 הבניין חייב לעמוד בדרישות החוק המקומי ו/או בתקנים המתאימים של Nike, האפשרות המחמירה מבין השתיים.
	 כל המשטחים החמים חייבים להיות מבודדים כדי שהילדים לא יוכלו לבוא במגע אתם.
	 שקעי חשמל הנמצאים בהישג ידם של ילדים חייבים להיות מכוסים כשהם אינם בשימוש.
	 יש להתקין אמצעי הגנה בכל אח.
	 תרופות, רעלים וחומרים מסוכנים אחרים חייבים להיות מאוחסנים בארון נעול.
	 המקום חייב להיות נקי ומתוחזק היטב בכל עת.
	 יש לבצע תרגיל פינוי אש פעם בחודש עם הילדים.
	 אזורי המשחק בחוץ חייבים להיות בטוחים ומאובטחים ויש לגדר או לכסות כל בור או מאגר מים.
	 מי שתייה חייבים להיות זמינים. אסור להשתמש בכוסות שתייה או בכלי סכו"ם משותפים.
	 יש לספק מים קרים וחמים בטמפרטורה של 43 מעלות צלזיוס לכל היותר בכל מתקני השירותים הנגישים לילדים.
	 מתקני השירותים חייבים להיות נקיים ומותאמים לילדים ועליהם לכלול כיורים לרחיצת ידיים. יש לספק אסלה אחת וכיור אחד לכל 15 ילדים.
	 יש לספק עריסות, מיטות או מזרנים נפרדים (בהתאם לגיל הילד ולרמת ההתפתחות שלו) ומצעים נקיים. לטיפול בערבים, יש לספק לכל ילד מזרן קשיח ועמיד במים. יש להציב עריסות, מיטות ומזרנים במרחק של 0.9 מטרים זה מזה.
	 בכל מתקן המכיל יותר מ-60 ילדים יש למנות מנהל מתקן מיומן במשרה מלאה.
	 יש לשמור רשומות רפואיות עבור כל ילד, כולל פרטים לגבי חיסונים, תרופות, מחלות מדבקות וראיות להזנחה או פציעות חריגות. יש לדווח למנהל המתקן על כל מקרה של הזנחה או פציעות חריגות.
	 סקירה של הערכת הסיכונים.
	 שיטות מומלצות לעבודה עם ילדים.
	 נהלים כתובים.
	a. הערכת סיכונים נוכחית.
	b. רשומות סינון עובדים נוכחיות.
	c. פרטי קשר עדכניים של הורים/אפוטרופסים.
	d. רשומות תרגילי אש למשך 3 שנים לפחות.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "ניהול בטיחות אש" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "בטיחות מבנים" של Nike.
	 תקן קוד המנהיגות "פעולות חירום ותכנון" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 21-9
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	4. תיעוד –
	רשומות אחרות:


	תקן
	 הספק נדרש לפתח וליישם תהליכים ונהלים לבחירת אנשי מקצוע מורשים ומוסמכים לשינוע פסולת מסוכנת, לבחירת מתקני מיחזור והשלכה ולבדיקה שהם מקפידים על נהלים אחראיים לשמירה על הסביבה (למשל איסור על העברת פסולת לקרקעות או למקורות מים פתוחים).
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנוהלי פסולת מסוכנת נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב ליצור, לקיים ולנהל את נוהלי הפסולת המסוכנת.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של הפסולת המסוכנת.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של הפסולת המסוכנת.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי כל ערוצי הפסולת המסוכנת.
	b. קביעת כמות הפסולת המסוכנת שנוצרת וההשפעה על הסביבה ובני האדם.
	c. יישום אמצעים מונעים (למשל אוורור, ציוד מגן אישי, מקלחות חירום או תחנות חירום לשטיפת עיניים, סימון ותיוג הולמים, תוכנית לניהול קבלני משנה לטיפול בפסולת מסוכנת).
	a. זיהוי המקורות והכמות של הפסולת המסוכנת המיוצרת.
	b. השגת כל ההיתרים הדרושים לייצור פסולת מסוכנת, לאחסון ולהשלכה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.
	c. דרישות לאזורי אחסון של פסולת מסוכנת:
	a. אזורי האחסון חייבים להיות מאובטחים
	b. אזורי האחסון חייבים לכלול אוורור הולם ותחנות נגישות לעת חירום לשטיפת עיניים או רחצה
	c. יש להציב שלטים האוסרים על האכילה, העישון והשתייה
	d. אזורי אחסון של פסולת מסוכנת חייבים להיות מקורים
	e. ההכלה המשנית חייבת להיות בנפח של 110% לפחות מהמכל הגדול ביותר, כאשר נפח המכלים הכולל עולה על 208 ליטרים
	f. יש למקם ציוד לטיפול בדליפות, כולל ציוד מגן אישי (PPE) דרוש, ליד אזורי אחסון של פסולת מסוכנת
	g. יש לאחסן פסולת דליקה הרחק ממקורות הצתה
	h. יש להפריד בין חומרי פסולת שאינם תואמים זה לזה
	i. יש להקפיד על מעברים הולמים בין המכלים
	j. אסור להגזים בהערמת המכלים
	k. אזור האחסון של הפסולת המסוכנת חייב להיות נפרד מפסולת לא מסוכנת ולא להיות סמוך אליה.
	d. דרישות למכלי אחסון של פסולת מסוכנת:
	a. יש לאחסן את המכלים על-גבי משטחים אטומים
	b. המכלים והפסולת חייבים להיות תואמים זה לזה
	c. המכלים חייבים להיות תקינים
	d. כל המכלים חייבים להיות מסומנים בבירור כפסולת מסוכנת ולכלול את זיהוי הפסולת והסכנות
	e. המכסים צריכים להיות סגורים כל הזמן, פרט לזמנים שבהם הפסולת מועברת
	e. תיעוד ויישום של תוכנית להפחתה ולצמצום של הפסולת.
	f. ניהול ותיעוד של בדיקות שבועיות של אזורי אחסון של פסולת מסוכנת.
	g. יש להשליך פסולת מסוכנת במסגרת מגבלות הזמן הסבירות (אם החוק החל לא מציין מגבלות, עיין בדרישות הסוכנות להגנת הסביבה האמריקנית (EPA) עבור מפעלים המייצרים כמויות קטנות וגדולות).
	h. יש להשתמש באנשי מקצוע מורשים ומוסמכים לשינוע פסולת מסוכנת ובמתקנים מורשים ומוסמכים לטיפול ולהשלכה שלה.
	i. Nike שומרת לעצמה את הזכות לנהל סקירה משלה של קבלני משנה לטיפול בפסולת מסוכנת. בנוסף, Nike עשויה לדרוש מהספק לספק ל-Nike אימות מתועד של הקפדה על נוהלי השלכה.
	j. חל איסור על שרפה באתר או השלכה של פסולת מסוכנת כמוגדר במסמך זה.
	רשומות השלכה: רשומות פסולת מסוכנת חייבות לכלול את הפרטים הבאים: שם החומר; המצב הפיזי; סכנות משויכות (דליק, קורוזיבי, רעיל או ראקטיבי); תאריך וכמות לשליחה לטיפול/להשלכה; שם העסק והכתובת של נקודת המוצא/הגורם המייצר של הפסולת, המוביל, האחסון וחברת ההשלכה...
	a. הערכת סיכונים נוכחית והיתרים דרושים.
	b. בדיקות למשך שנה אחת לפחות.
	c. רשימה של קבלני משנה מורשים/מוסמכים לטיפול בפסולת מסוכנת שבהם נעזר הספק.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "חומרים מסוכנים" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 9-2
	 הנחיות הניהול וההערכה של ספקי טיפול בפסולת של Nike
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר חייב לוודא שנהלים לצמצום הפסולת המוצקה ולטיפול בה נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל תהליכים ונהלים של פסולת מוצקה.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים של הפסולת המוצקה.
	העובדים חייבים לציית לתהליכים ולנהלים של הפסולת המוצקה.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי סכנות בריאותיות, בטיחותיות וסביבתיות הקשורות לטיפול בפסולת מוצקה ולאחסון, לשינוע, למיחזור ולהשלכה שלה.
	b. הערכה של רמת הסיכון הקשורה לסכנות.
	c. זיהוי אמצעי בקרה להפחתת הסיכון (למשל הפרדה, סימון ותיוג הולמים, ציוד מגן אישי, צמצום, שימוש בקבלני משנה מוסמכים לטיפול בפסולת מוצקה וניטור קבוע שלהם וכולי).
	a. מלאי של כל ערוצי הפסולת המוצקה. המלאי חייב לכלול סוגים וכמויות של פסולת אשר מיוצרת, ממוחזרת ומושלכת, ואת השמות והמיקומים של מתקני ההשלכה.
	b. תוכנית לצמצום פסולת מוצקה. זיהוי ותיעוד של הזדמנויות ומאמצים להפחתה במקור.
	c. הפרדת פסולת לפי קטגוריות של שימוש מחדש, מיחזור ולא למיחזור. יש לספק מכלים נקיים וייעודיים לכל קטגוריית פסולת.
	d. יש להפריד פסולת מסוכנת ופסולת מוצקה ולאחסן אותן באזורים נפרדים ולא סמוכים.
	e. מיקומי האחסון של פסולת מוצקה חייבים להיות מקורים ומאובטחים, והמשטחים צריכים להיות אטומים.
	f. יש להשתמש בחברות מורשות ומוסמכות לשינוע ולהשלכה של פסולת מוצקה.
	g. חל איסור על שרפה באתר או השלכה של פסולת מוצקה כמוגדר במסמך זה.
	 זיהוי פסולת מסוכנת
	 זיהוי ומניעה של זיהום של חומרים הנאספים למיחזור
	 טכניקות ונהלים הולמים לטיפול בפסולת מוצקה, לאחסון, לתיעוד ולהשלכה
	 נהלים תפעוליים ספציפיים להפחתה במקור
	 שימוש בציוד מגן אישי
	רשומות השלכה ומיחזור: רשומות השלכה ומיחזור של פסולת מוצקה חייבות להישמר למשך 3 שנים לפחות. הרשומות חייבות לכלול שטרי משלוח עם תיאור הפסולת, הנפח שלה, תאריך המשלוח ואם היא נשלחה להשלכה או למיחזור.
	a. הערכת סיכונים נוכחית של פסולת מוצקה.
	b. היתרים רגולטוריים כנדרש.
	c. יש לשמור תיעוד של השלכת פסולת מוצקה למשך 5 שנים לפחות.
	d. רשימה של ספקים מורשים/מוסמכים לטיפול בפסולת מוצקה שבהם נעזר הספק.
	פרט למקרים שבהם נקבע במפורש שמדובר בנוהל מומלץ, תקן קוד מנהיגות זה מגדיר תקני מינימום – הספק חייב לציית לכל דרישה מחמירה יותר במסגרת החוק ומומלץ לו להמשיך בפיתוח של נהלים משלו המספקים הגנה רבה יותר לעובדים.
	חומרים לעיון:
	 חוקים ותקנות רלוונטיים ברמה הפדרלית והמקומית.
	 תקן קוד המנהיגות "פסולת מסוכנת" של Nike.
	 חוברת Nike ESH, עמוד 20-2
	 הנחיות הניהול וההערכה של ספקי טיפול בפסולת של Nike
	 חוברת התוכנית לצמצום הפסולת של Nike
	תקן
	תחומי אחריות
	מנהל האתר/המתקן חייב לוודא שנהלים לטיפול במי שפכים ולצמצום שלהם נוצרו, מיושמים ונמצאים בשימוש.
	נציג HSE חייב לקבוע, לקיים ולנהל את הנהלים הקשורים לטיפול בשפכים.
	מנהלים ומפקחים חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה וממלאים אחר הדרישות של התהליכים והנהלים לטיפול בשפכים.
	העובדים חייבים למלא אחר הדרישות של התהליכים והנהלים לטיפול בשפכים.
	הגדרות
	דרישות
	a. זיהוי כל מקורות השפכים, כולל שפכים ביתיים (מעונות מגורים, מטבחים, מקלחות, שירותים), שפכים תעשייתיים, שפכים המופקים ממערכות סילוק אחרות (למשל ניקוי חומצות וסולקני דודים) ומי גשמים.
	b. הבנת האיכות ונפח הזרימה, ואפיון הסכנות הבריאותיות, הבטיחותיות והסביבתיות של כל סוג של הוצאת שפכים.
	c. הבנת ההשפעות הפוטנציאליות במורד הזרם של הוצאת שפכים שלא בהתאם לתקנות. עבור מתקנים עם יותר מנקודת הוצאה אחת בגבול השטח, יש להבין את ההשפעה במורד הזרם של כל נקודת הוצאה.
	d. זיהוי אמצעי בקרה (למשל הדרכה, בדיקות, אמצעי בקרה במפעל לטיהור שפכים וכולי) לצמצום הסיכון לסביבה.
	a. השגת כל היתרי ההוצאה הנדרשים.
	b. ניהול מלאי של ציוד לטיהור שפכים, כולל תוצאות בדיקות ניתוח המצביעות על ציות לכל התקנות, התקנים ודרישות ההיתרים הרלוונטיים. יש לבחון את רשימות המלאי מדי שנה. רשימות המלאי חייבות, לכל הפחות:
	a. להגדיר כל סוג של ציוד לטיהור שפכים שבשימוש, ולהראות שהוא מתאים לטיהור המזהמים שבשפכים.
	b. לאשר שלא התרחש דילול של מי שפכים באמצעות מים מתוקים, מי צינון, מי גשם או מי ברז נקיים מתהליך הייצור. דילול אינו אמצעי מתקבל על הדעת לבקרת זיהום.
	c. לוח זמנים מתועד לבדיקות ולתחזוקה של ציוד לטיהור שפכים.
	c. פיתוח ופרסום של תוכנית דגימות של שפכים ורפש הקשור לשפכים.
	d. פרסום דרישות/פרמטרים מקומיים במיקום מרכזי במפעל לטיהור שפכים .(WWTP)
	e. מאמצים לשימוש חוזר במים ולצמצום כמות השפכים.
	f. דגימה ובדיקה של השפכים בהתאם לתקנות של הרשויות בעלות סמכות השיפוט. בנוסף, כל מתקן חייב לדגום ולבדוק את הוצאות השפכים שלו בהתאם להנחיות השפכים של ZDHC.
	g. דגימה ובדיקה של הפרש בהתאם לתקנות של הרשויות בעלות סמכות השיפוט, כדי לקבוע אם יש לסווג את הרפש כמסוכן או לא מסוכן לפי התקנות המקומיות. לא ניתן להשתמש ברפש מכל סוג שהוא בתור קומפוסט, חומר דשן או כל שימוש אחר בקרקע ללא היתר רגולטורי המיועד במיוחד לאי...
	h. שימוש במעבדת בדיקות ניתוח המאושרת על-ידי ZDHC שהפגינה מיומנות בשיטות המקובלות לבדיקת שפכים ורפש. הבדיקות לפי הנחיות הטיפול בשפכים של ZDHC חייבות להתבצע במעבדה מוסמכת/מאושרת על-ידי ארגון ZDHC. במקרה שאין מעבדה מוסמכת/מאושרת במדינה/באזור, הספק יפעל ל...
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