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A lire absolument! Cette version de document unique que nous
présentons est volontairement cryptée et a surtout pour objectif
de montrer comment est construit notre document, de montrer
également la richesse du contenu car ce n'est pas le DUER qui est
important mais la qualité de son contenu. Plus le document unique
est complet, mieux le personnel est protégé (700 000 accidents du
travail chaque année). Ainsi le document doit démontrer, en cas
d’accident ou de maladie professionnelle, que l’employeur a
identifié, évalué et maitrisé les dangers auxquels sont exposés
le(s) salarié(s) et devient ainsi l’élément essentiel pour le défendre
de la "faute inexcusable de l'employeur" qui est le risque majeur
auquel s'expose le dirigeant si sa responsabilité est mise en cause
en cas d'accident.
 Notre document unique se rédige de façon simple et
ludique. Quelques exemples sont donnés.
 Nous proposons dans la version originale 40 familles
de risques qui rendent exhaustive l'analyse des
risques pour chaque entreprise.
 Notre document permet d'analyser les risques
directement liés au métier concerné avec une
grande précision, mais il permet également
d'analyser des risques hors métier auxquels sont
confrontées toutes les entreprises et qui sont
souvent oubliés.
 Notre document permet également de faire
une analyse complète liée aux "Fiches
individuelles de pénibilité" devenues
obligatoires et dont le document unique doit
selon la loi tenir compte.
 Nous analysons également les risques
psychosociaux qui vont prendre de plus en plus
d'importance dans la gestion des risques
professionnels.
 Notre document propose également un certain
nombre d'éléments permettant au dirigeant de
renforcer sa protection contre le risque de faute
inexcusable.
 Concernant la cotation, vous devez vous reporter à
-2la notice explicative page 52. Cette cotation est
variable en fonction des préventions existantes dans
l'entreprise.

DOCUMENT UNIQUE

CE DOCUMENT EST ELABORE ET MIS EN PLACE SOUS LEUR ENTIERE RESPONSABILITE PAR :

λα σοχιετε€:
Α∆ΡΕΣΣΕ€:
τελ€:
ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ ΣΕΧΥΡΙΤΕ€:
ΣΕΧΥΡΙΤΕ€:
πουρ λευρ σιεγε σοχιαλ
σοχιαλ δε€:
αχτιϖιτε (δεσχριπτιον)€:
(δεσχριπτιον)€:
νοµβρε δε σαλαρι
σαλαρισ€:
Αδρεσσε µαιλ:
∆ατε δε µισε εν πλαχε
πλαχε δυ δοχυµεντ υνιθυε:
υνιθυε:
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EVALUATION DE LA PENIBILITE

Evaluation de la
pénibilité
Décrets n°2012134 et2012-136, JO
du 31 Janvier 2012
et article L.4121-31 du code du travail
La réforme des
retraites prévoit que
tout salarié exposé à
certains facteurs de
risques professionnels
doit faire l'objet d'une
fiche individuelle de
pénibilité. Cette fiche
suit le salarié durant
toute sa carrière.
Cette fiche aura une
incidence sur une
éventuelle dérogation
concernant l'âge de
départ à la retraite

Critères permettant d’évaluer la nécessité de mettre en place les fiches
individuelles de pénibilité
∗∆ιϖερσ ΤΜΣ λισ ◊ λα µανυτεντιον ετ αυξ πορτσ δε χηαργεσ

∗Ρισθυε λι αυξ ποστυρεσ πνιβλεσ πουϖαντ εντραινερ διϖερσ ΤΜΣ

∗ςιβρατιονσ πουϖαντ εντραινερ δεσ τρουβλεσ
ϖασχυλαιρεσ, λσιονσ οστο−αρτιχυλαιρεσ, τρουβλεσ νευρολογιθυεσ ου µυσχυλαιρεσ, λοµβαλγιεσ, µιχροτραυµατισµεσ δε λα χολοννε ϖερτβραλε

∗Αγεντσ χηιµιθυεσ δανγερευξ πουϖαντ εντραινερ υν ρισθυε χηιµιθυε ου τοξιχολογιθυε
∗Ρισθυε λι ◊ λ∋εξποσιτιον δε τεµπρατυρεσ λεϖεσ
∗Ρισθυε λι αυ βρυιτ ◊ υνε φρθυενχε λεϖε ου χοντινυε.
∗Ρισθυε δε πνιβιλιτ λι αυ τραϖαιλ δε νυιτ πουϖαντ
εντραινερ υνε φατιγαβιλιτ αχχρυε ετ υνε περτε δε ϖιγιλανχε
∗Ρισθυε δε πνιβιλιτ λι αυ τραϖαιλ εν θυιπεσ αλτερναντεσ

Χατ
Χατγοριεσ δε π
πνιβιλιτ
νιβιλιτ

ΟΥΙ

ΝΟΝ

Μανυτεντιον

Ποστυρεσ πνιβλεσ

ςιβρατιονσ µχανιθυεσ

Αγεντσ χηιµιθυεσ δανγερευξ (Πουσσιρεσ, φυµεσ)
Τεµπρατυρεσ εξτρµεσ
Βρυιτ
Τραϖαιλ δε νυιτ

Τραϖαιλ εν θυιπεσ συχχεσσιϖεσ αλτερναντεσ

∗Ρισθυε λι αυ τραϖαιλ ρπτιτιφ πουϖαντ εντραινερ διϖερσ ΤΜΣ ετ ◊ λα περτε δε ϖιγιλανχε

Τραϖαιλ ρπτιτιφ

 Les fiches individuelles de pénibilité sont à mettre en place si vous avez répondu OUI à au moins 1 catégorie de
pénibilité.
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Document Unique
Société :

Adresse :

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Γαιν ποσσιβλε

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ADRESSE DE L’ACTIVITE :
L’entreprise est située .......................................................................................
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ∆Ε Λ ΑΧΤΙςΙΤΕ:
Λα σοχιτ εξερχε υνε αχτιϖιτ δε ........................................................................
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΛΟΧΑΥΞ:
− ... βυρεαυ(ξ)
− ... ηαλλ(σ)
− ... λοχαλ σανιταιρε
− ... δουχηε(σ)
− ... ατελιερ
− ... λοχαλ δε στοχκαγε πουρ...................................
− ... µαγασιν δε στοχκαγε
− ... αννεξε
− ... διϖερσ
DESCRIPTION DU PERSONNEL EMPLOYE:
Α χε τιτρε, ελλε εµπλοιε ... σαλαρι(σ), ... αππρεντι(σ), ... σταγιαιρεσ(σ), ... ιντριµαιρε(σ) δοντ€:
− ... ουϖριερ(σ) ......................................
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Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

− ... αδµινιστρατιφ(σ) δοντ ... σεχρταιρε(σ) ... αυτρε(σ)
− ... αππρεντι(σ)
− ... αυτρε(σ)
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ∆Υ ΜΑΤΕΡΙΕΛ ∆Ε ΒΥΡΕΑΥ:
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ∆Υ ΜΑΤΕΡΙΕΛ ΛΙΕ Α Λ∋ΕΞΠΛΟΙΤΑΤΙΟΝ:
Λ∋ΕΞΠΛΟΙΤΑΤΙΟΝ:

PARTIE 1 : BUREAUX, COMMERCES, PRODUCTION, EXPLOITATION (Ateliers, laboratoires cuisines…)
∆ανσ χεττε πρεµιρε παρτιε, σοντ χονσιδρεσ δεσ σιτυατιονσ ρενχοντρεσ ργυλιρεµεντ δε φαον γνραλε δανσ λα ϖιε δε τουτε εντρεπρισε, θυε χε σοιτ δανσ λεσ λοχαυξ αδµινιστρατιφσ, δανσ λεσ χο
µµερχεσ ου δανσ λα προδυχτιον δε λα σοχιτ.
Poste position
assise

Faire une description du matériel
utilisé ou des situations mettant
le danger en évidence

Précisez la nature et
le nombre de postes
concernés.

*Assise de mauvaise qualité

Position debout
Attention risque de
pénibilité!

Faire une description du matériel
utilisé ou des situations mettant
le danger en évidence

Plusieurs propositions
probables sont faites. Il
vous suffit d'affirmer,
d'infirmer, ou d'adapter à
votre situation.

*TMS (mal de dos)
*Fatigabilité
*TMS (mal de dos)
*Fatigabilité

Plusieurs propositions probables sont faites.
Il vous suffit d'affirmer, d'infirmer, ou
d'adapter à votre situation.

3

4

1

1

6

3

4

1

1

6

*Siège adapté, pivotant sur roulette,
multi-réglages (assise, dos, souplesse).
Repose-pieds

*Prévoir des phases de repos en
position assise

*Position debout
permanente générée par
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∗Ρεµπλαχερ λεσ προδυιτσ πρσενταντ υν δαν
γερ παρ δεσ προδυιτσ νευτρεσ.
∗Ν υτιλισερ θυε δεσ προδυιτσ τιθυετσ ετ νο
ν µλανγσ ∗Ετιθυεταγε χλαιρ, λισιβλε ετ ινδ
λβιλε.
∗Εϖιτερ λεσ προδυιτσ αυξ πιχτογραµµεσ ορα

1

4

2

2

8

4

3

3

10

Indice risque final

2.5
2.5

Γαιν ινδιχε

∗Ισολερ λε µατριελ µισ εν χαυσε.
∗Ρεµπλαχερ λε µατριελ παρ υν µατριελ µοιν
σ βρυψαντ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, χασθυεσ αντιβρυιτ ου βουχηο
νσ δ ορειλλεσ.
∗Τραιτεµεντσ αχουστιθυεσ.
∗Λιµιτερ λεσ τεµπσ δ εξποσιτιον δυ περσοννε
λ χονχερν.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Ινχονφορτ αυδιτιφ.
∗Στρεσσ.
∗Ρισθυε δε συρδιτ.
∗Φατιγυε αυδιτιϖε.
∗Συρδιτ ιρρϖερσιβλε εν χα
σ δ εξποσιτιον προλονγε.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

l’activité

Ματ
Ματριελ δε βυρεαυ 
λεχτριθυε,
µατ
µατριελ δ εξπλοιτατι
εξπλοιτατι
ον γ
γνραντ δυ βρυιτ
Νιϖεαυ σονορε> 80 δ
Β.
Πρεσσιον αχουστιθυε
δε χρτε> 135 δΒ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Μαρχηε ργυλιρε δ ιµπριµαντ
εσ ου διϖερσ αππαρειλσ βυρεαυ
τιθυε.
∗ Εξποσιτιον λονγυε.
∗Ματριελ δ εξπλοιτατιον βρυψ
αντ.
∗Μοτευρσ, χοµπρεσσευρσ.
∗Βρυιτσ αλτερνατιφσ περµανεντ
σ.
∗Βρυιτσ προδυιτσ χηεζ λε χλιεντ
παρ λε χλιεντ.

Utilisation de
produits chimiques

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ προδυιτσ
υτιλισσ ετ χονχερνσ

Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ
βιλιτ!

Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ
λιτ
βι
λιτ!

∗Υτιλισατιον δε προδυιτσ νεττοψ
αντσ, ετ διϖερσ.

∗Ρισθυε χυταν
∗Τρουβλεσ ϖισυελσ.
∗Βρλυρεσ.
∗Τρουβλεσ ρεσπιρατοιρεσ.
∗Βρλυρεσ.
∗Εµποισοννεµεντ.

0.5
0.5
0.5
0.5

1

1
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Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Expositions à la
poussière

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Ρισθυεσ αλλεργιθυεσ.
∗Τρουβλεσ ρεσπιρατοιρεσ.
∗Αχαριενσ.
∗Βρλυρεσ.
∗Εµποισοννεµεντ.
∗Ιρριτατιονσ.

Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ
βιλιτ!
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Μοθυεττεσ υσεσ ετ µαλ εντρετ
ενυεσ.
∗Χλιµατισατιονσ ου ϖεντιλατιο
νσ νον εντρετενυεσ.
∗Μαυϖαισε ϖεντιλατιον δεσ λοχ
αυξ.
∗Υτιλισατιον δ ασπιρατευρσ ου
αυτρε αππαρειλσ προδυισαντ δε
λα πουσσιρε.

∗Ρεµπλαχερ λεσ σολσ µοθυεττε παρ δεσ σολσ
θυι ν αχχυµυλεντ πασ λα πουσσιρε.
∗Εντρετιεν ργυλιερ δεσ σψστµεσ δε χλιµατι
σατιον ου ϖεντιλατιον.
∗Υτιλισερ δεσ ασπιρατευρσ εν βον τατ, δε θυ
αλιτ ετ σουϖεντ νεττοψσ.
∗ςεντιλατιον ετ αρατιον ργυλιρεσ δεσ λοχα
υξ.
∗∆πουσσιραγε δεσ λοχαυξ αδαπτ (εξ€: πρι
ϖιλγιερ υνε µιχροφιβρε ηυµιδιφιε ετ αβσορβ
αντε ◊ υν εσσυιε σεχ δισπερσαντ λα πουσσιρ
ε).

4

2

2

8

Indice risque final

νγε.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗∆εµανδερ λεσ φιχηεσ τεχηνιθυεσ ετ δε σχυρ
ιτ αυ φουρνισσευρ.
∗Στοχκερ δανσ δεσ βαχσ δε ρτεντιον.
∗Ιντερδιρε λεσ µλανγεσ.
∗Ιντερδιρε λε ρεχονδιτιοννεµεντ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, µασθυεσ ΦΦΠ1, ΦΦΠ2 ου ΦΦ
Π3. γαντσ αδαπτσ, ϖτεµεντσ ετ χηαυσσυρε
σ δε προτεχτιον, λυνεττεσ.

Γαιν ινδιχε

∗Ινφλαµµατιονσ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Προϕεχτιον δυ προδυιτ συρ λα
πεαυ, δανσ λεσ ψευξ.
∗Ινηαλατιον, ϖαπευρσ, ινγεστιο
ν.
∗Προδυιτσ νον τιθυετσ.
∗Μλανγεσ δε προδυιτσ.
∗∆ϖερσεµεντσ αχχιδεντελσ.
∗Προϕεχτιονσ.
∗Ρεχονδιτιοννεµεντ.
∗Προδυιτσ χηιµιθυεσ υτιλισσ π
αρ λε χλιεντ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Εξποσιτιονσ αυξ µιχρ
ο−οργανισµεσ
οργανισµεσ, φυµ
φυµεσ ετ
γαζ,
ρεσταυρατιον, αγροα
λιµενταιρε ετ ατελιερ
σ
Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ!
βιλιτ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Σανιταιρεσ µαλ εντρετενυσ.
∗Εντρετιεν δεσ λοχαυξ ινσυφφισ
αντσ.
∗Μοισισσυρεσ.
∗Προϕεχτιονσ βαχτριεννεσ (χη
ασσε δ εαυ).
∗Εϖαχυατιονσ ετ µανιπυλατιον
σ δεσ πουβελλεσ.
∗Χλιµατισατιονσ ου ϖεντιλατιο
νσ νον εντρετενυεσ.
∗Μαυϖαισε ϖεντιλατιον δεσ λοχ
αυξ.
∗Υτιλισατιον ασπιρατευρσ, αυτρ
εσ αππαρειλσ νον εντρετενυσ.

∗Ρισθυεσ βιολογιθυεσ πατηο
γνεσ.
∗Ρισθυεσ ινφεχτιευξ.
∗Ινηαλατιονσ.
∗Πιθρεσ ετ χουπυρεσ δυεσ
αυξ µανιπυλατιονσ δεσ χοντ
ενυσ πουβελλεσ.
∗Ινφεχτιονσ αϖεχ µατριελ δ
ε νεττοψαγε νον δσινφεχτ.
∗Χονταµινατιονσ διϖερσεσ.
∗Ρισθυε δε χονταµινατιον δε
σ περσοννεσ ετ δεσ προδυιτσ
.

∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, µασθυεσ ΦΦΠ1, ΦΦΠ2 ου ΦΦ
Π3. γαντσ αδαπτσ, ϖτεµεντσ ετ χηαυσσυρε
σ δε προτεχτιον, λυνεττεσ.

1

∗Αφφιχηαγε δεσ σερϖιχεσ δ υργενχε.
∗Χονφιερ λ εντρετιεν δεσ λοχαυξ ◊ υν προφε
σσιοννελ.
∗Εντρετιεν δεσ λοχαυξ ργυλιερσ. ∗Νεττοψαγ
ε ετ δσινφεχτιον δεσ σανιταιρεσ χηαθυε ϕου
ρ.
∗ςαχχινατιονσ ◊ ϕουρ.
∗ςεντιλερ ετ αρερ λεσ λοχαυξ δε λ εντρεπρι
σε.
∗Τρουσσε δε σεχουρσ πουρ πρεµιερσ σοινσ ε
τ δσινφεχτιον.
∗Σαϖον εν θυαντιτ συφφισαντε ετ δε φαον π
ερµανεντε.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗ ςεντιλατιον δεσ λιευξ φερµσ.
∗Χαπταγε δεσ φυµεσ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, µασθυεσ ΦΦΠ1, ΦΦΠ2 ου ΦΦ

0.5
1

3

3

10
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4

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Εντρετιεν δεσ λοχαυξ ινσυφφισ
αντσ.
∗Προδυχτιον προδυισαντ δεσ πο
υσσιρεσ αλλεργνεσ (τοντε), σχι
υρε, φαρινεσ.
∗Πουσσιρεσ προδυιτεσ παρ λε χ
λιεντ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
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Document Unique

Expositions incendies et
explosion
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Υτιλισατιον δε προδυιτσ ινφλα
µµαβλεσ.
∗Υτιλισατιον δυ γαζ.
∗Υτιλισατιον δε βοµβεσ αροσολ
σ.
∗Υτιλισατιον δε σολϖαντσ.
∗Νον ρεσπεχτ δε λ ιντερδιχτιον
δε φυµερ δανσ λεσ λοχαυξ προφε
σσιοννελσ.

Π3. γαντσ αδαπτσ, ϖτεµεντσ ετ χηαυσσυρε
σ δε προτεχτιον, λυνεττεσ.
∗Πρϖοιρ δουχηεσ ετ σανιταιρεσ εν νοµβρε σ
υφφισαντ.
∗Λαϖαγε δεσ µαινσ φρθυεντσ ετ σψστµατιθ
υεσ.
∗Αππλιχατιον δεσ ργλεσ δ ηψγινε αλιµεντα
ιρεσ.
∗ςεστιαιρε χηαυφφ αϖεχ ταβλε, χηαισεσ ετ χ
ασιερσ ινδιϖιδυελσ ινινφλαµµαβλεσ φερµαντ
◊ χλ
∗Σολσ ετ παροισ δεσ σανιταιρεσ περµετταντ
υν νεττοψαγε εφφιχαχε
∗Ινχενδιε.
∗Εξπλοσιον.
∗Βρλυρεσ συπερφιχιελλεσ.
∗Βρλυρεσ γραϖεσ.
∗Ασπηψξιε.
∗Συρδιτ (εξπλοσιον).
∗Βλεσσυρεσ διϖερσεσ.

∗Αφφιχηαγε οβλιγατοιρε δεσ χονσιγνεσ ινχεν
διε.
∗Αφφιχηαγε οβλιγατοιρε δεσ σερϖιχεσ δ υργε
νχε.
∗Αφφιχηαγε δεσ χονσιγνεσ δε σχυριτ ετ πλα
ν δ ϖαχυατιον.
∗Μισε εν πλαχε δ εξτινχτευρσ αϖεχ χοντρατ
δ εντρετιεν ετ φορµατιον ◊ λ υτιλισατιον.
∗Αλαρµε δε δτεχτιον.
∗Λοχαλ ισολ πουρ προδυιτσ ου µατιρεσ δαν
γερευσεσ.
∗Πορτεσ χουπε−φευ.
∗Ετεινδρε χορρεχτεµεντ λεσ χιγαρεττεσ ◊ λ ε

2
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4

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Εντρετιεν δεσ λοχαυξ ινσυφφισ
αντσ.
∗Γαζ χηαππεµεντ.
∗Σουδυρε.
∗Φυµιγατιον.
∗Μιχρο−οργανισµεσ, φυµεσ ετ γ
αζ προδυιτσ παρ λε χλιεντ.
∗Αβσενχε δε µοψενσ µισ ◊ δισπο
σιτιον δυ περσοννελ.
∗Νον πρισε εν χοµπτε δεσ ργλεσ
δ ηψγινε αλιµενταιρεσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

1
1
1
1

0.5
0.5
1
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Document Unique

Εξποσιτιονσ αυξ ρισθ
υεσ λεχτριθυεσ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Ινσταλλατιον οβσολτε.
∗Μισε ◊ λα τερρε ινεξισταντε ου
ινσυφφισαντε.
∗Υτιλισατιον εξαγρε δε ραλλον
γεσ ετ δε πρισεσ µυλτιπλεσ.

∗Ελεχτροχυτιον.
∗Ελεχτρισατιον.

νδροιτ πρϖυ, µµε εν δεηορσ δεσ λοχαυξ δε λ
εντρεπρισε.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗Εντρετιεν δυ µατριελ.
∗Φορµατιον ετ ινφορµατιον χοντινυε δεσ υτιλ
ισατευρσ.

0.5

∗Αφφιχηαγε οβλιγατοιρε δεσ σερϖιχεσ δ υργε
νχε.
∗ςριφιχατιον ετ µισε εν χονφορµιτ δεσ ινστα
λλατιονσ λεχτριθυεσ.
∗Μισε ◊ λα τερρε χονφορµε.
∗Προτεχτιον διφφρεντιελλε.
∗Σιγναλισατιον δεσ ζονεσ δανγερευσεσ.
∗Ισολερ ετ φερµερ ◊ χλ λεσ ζονεσ ◊ ρισθυεσ.
∗Εϖιτερ λεσ ραϕουτσ δε πρισεσ ϖολαντεσ ετ

0.5

2

4
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Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Χηαυφφαγε παρ χηαυδιρε γαζ,
φιουλ, βοισ.
∗Χουρτσ−χιρχυιτσ λεχτριθυεσ.
∗Μαυϖαισ στοχκαγε ετ ινχοµπα
τιβιλιτ δε προδυιτσ εντρε ευξ. (ς
οιρ φιχηεσ πιχτογραµµεσ).
∗ Εξποσιτιονσ ινχενδιεσ ετ εξπλο
σιον χηεζ λε χλιεντ.
∗Υτιλισατιον δε προδυιτσ αυξ πι
χτογραµµεσ ορανγε ινφλαµµαβλε
σ, χοµβυραντσ, εξπλοσιφσ.
∗Υτιλισατιον δε γαζ δε ϖιλλε.
∗Υτιλισατιον δε µλανγεσ γαζευξ
(πλοµβεριε ).
∗Προδυχτιον δε πουσσιρεσ ινφλ
αµµαβλεσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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Document Unique

Εξποσιτιονσ λι
λιεσ
αυξ αµβιανχεσ χλι
µατιθυεσ.
Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ!
βιλιτ

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Τεµπρατυρε τροπ λεϖε.
∗Τεµπρατυρε τροπ βασσε.

δε ραλλονγεσ.
∗1 πρισε = 1 αππαρειλ.
∗ςριφιερ ργυλιρεµεντ λε βον τατ δυ µατρι
ελ λεχτριθυε υτιλισ.
∗Υτιλισατιον νορµαλε δε λ λεχτριχιτ.
∗Μαιντενανχε δεσ σουρχεσ δ χλαιραγε παρ
υνε περσοννε ηαβιλιτε Η0/Β0.
∗Υτιλισατιον δε γαντσ αντι χουπυρεσ ετ ισολ
αντσ.
∗Χουπερ λ λεχτριχιτ αϖαντ τουτε ιντερϖεν
τιον, µµε µινιµε.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗Χοντρατ δ εντρετιεν δε µατριελ ου εντρετιε
ν εν ιντερνε παρ περσοννε θυαλιφιε.
∗Ινφορµατιον δυ περσοννελ δυ ρισθυε λεχτρι
θυε.
∗Αφφιχηε δε σεχουρσ αυξ λεχτροχυτσ.
∗Ινσταλλατιονσ δε χουπε χιρχυιτσ.

∗Ινχονφορτ.
∗Μαλαισεσ.
∗Χουπσ δε φροιδ.
∗Μαλαδιεσ διϖερσεσ.
∗Φατιγυε.

∗ςεντιλατιον νατυρελλε ργυλιρε.
∗Χλιµατισατιον εντρετενυε ετ βιεν ργλε.
∗ςΜΧ αδαπτε ετ εντρετενυε.
∗Χηαυφφαγε ινδιϖιδυελ σι ποσσιβλε, εντρετε
νυ ετ εν βον τατ.
∗Συππριµερ λεσ χουραντσ δ αιρ νον χηοισισ

2

2

8
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4

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Αππαρειλσ λεχτριθυεσ ϖιειλλι
σσαντσ ετ νον ρενουϖελσ.
∗Χηανγεµεντσ δ αµπουλεσ ου τ
υβεσ.
∗ Εξποσιτιονσ αυξ ρισθυεσ λεχτ
ριθυεσ χηεζ λε χλιεντ.
∗Υτιλισατιον δ αππαρειλσ, µαχ
ηινεσ λεχτριθυεσ πουρ λ εξπλο
ιτατιον συρ σιτε ου χηεζ λε χλιε
ντ.
∗Τραϖαιλ εν εξτριευρ ◊ προξιµι
τ δε λιγνεσ λεχτριθυεσ.
∗Αχχσ αρµοιρεσ λεχτριθυεσ νο
ν σχυρισσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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Document Unique

Σιτυατιονσ διϖερσεσ
γνραντ ρισθυεσ ου ν
υισανχεσ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ

∗Χουραντσ δ αιρ
∗Χλιµατισατιον µαλ ργλε ου ν
ον εντρετενυε.
∗Χηαυφφαγε ιναδαπτ.
∗Αρατιον ιναδαπτε.
∗ςιτρεριε εξποσε αυ σολειλ.
∗Ατµοσπηρε τροπ ηυµιδε.
∗Ατµοσπηρε τροπ σχηε.
∗ςεντιλατιον (ςΜΧ) ινεφφιχαχε.
∗Περσοννελ, προδυχτιον τραϖαι
λλαντ εν εξτριευρ.
∗Περσοννελ, προδυχτιον τραϖαι
λλαντ εν ιντριευρ.
∗Βασσεσ τεµπρατυρεσ, χηαµβρ
εσ φροιδεσ.
∗Ηαυτεσ τεµπρατυρεσ, φουρσ.
∗ Εξποσιτιονσ λιεσ αυξ αµβιαν
χεσ χλιµατιθυεσ χηεζ λε χλιεντ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ σιτυατιον
σ µετταντ λε δανγερ εν ϖιδενχε

∗Νειγε αυξ αβορδσ δεσ λοχαυξ.
∗ςεντ ϖιολεντ.
∗ςεργλασ.

∗Χηυτεσ, γλισσαδεσ δε πλαι
ν πιεδ.
∗Χηοχσ ετ ηευρτσ σι δεσ οβ
ϕετσ σ ενϖολεντ ου τοµβεντ
.
∗Ρισθυεσ λισ αυ µανθυε δ

(φεντρεσ, πορτεσ).
∗Φεντρεσ θυιπεσ δε στορεσ σι βεσοιν.
∗Εν χασ δε χηαλευρ εξχεσσιϖε, ποσσιβιλιτ δ
ε ραϕουτερ χλιµατισευρ ηυµιδιφιχατευρ πορτ
αβλε.
∗Εν χασ δ ηυµιδιτ εξχεσσιϖε, ποσσιβιλιτ δ
ε ραϕουτερ υν δσηυµιδιφιχατευρ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ πουρ χοµβαττρε λε φροιδ. Βονν
ετσ, βλουσονσ χηαυδσ, χηαυσσυρεσ χηαυδε
σ, γαντσ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ πουρ χοµβαττρε λα χηαλευρ, τ
ενυεσ αλλγεσ αδαπτεσ ◊ λα σχυριτ.
∗∆φινιρ δεσ τεµπσ δε ρχυπρατιον δανσ δεσ
λιευξ ◊ τεµπρατυρε αδαπτε.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗Εν χασ δε χηαλευρ εξχεσσιϖε οβλιγατιον δε
φουρνιρ δε λ∋εαυ φραιχηε ετ ποταβλε αυ περ
σοννελ

0.5

∗Πρϖοιρ σελ ετ ουτιλσ αδθυατσ πουρ τραιτ
ερ λα νειγε ετ λε ϖεργλασ.
∗Αρριµερ χορρεχτεµεντ τουσ οβϕετσ πουρ πρ
ϖενιρ λε ρισθυε εν χασ δε ϖεντ ϖιολεντ.
∗Ποσσδερ λε διαγνοστιχ αµιαντε ρεµισ παρ
λε προπριταιρε.

1

2
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Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

1

1
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∗Πρϖοιρ υν χλαιραγε προγραµµαβλε πουρ
λεσ εξτριευρσ σι λεσ λοχαυξ σοντ ισολσ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Γλισσαδεσ.
∗Χηυτεσ παρ δνιϖελλατιον.
∗Ηευρτσ, χηοχσ, χουπσ.
∗Εντορσεσ, ηµατοµεσ.

∗ΕΠΙ αδαπτσ, χηαυσσυρεσ δε σχυριτ αντιδ
ραπαντεσ χοεφφιχιεντ αδηρενχε = 0.26.
∗Ασσχηερ λεσ σολσ λορσ δυ νεττοψαγε.
∗ςιγιλανχε αχχρυε δυ φαιτ δε λ αχτιϖιτ

2.5

∗Ηευρτσ, χηοχσ, χουπσ.
∗Εντορσεσ, ηµατοµεσ.
∗Βλεσσυρεσ αγγραϖεσ.

∗ςοιρ χι−ϕοιντ λα δοχυµεντατιον χονχερναντ
λεσ τραϖαυξ εν ηαυτευρ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον σι πρεστατιονσ χηεζ λε

0.5

Χηυτε δε πλαιν−πιεδ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Chute de hauteur
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ

∗Σολ γλισσαντ (γραισσε, εαυ ετχ.
)
∗∆νιϖελσ δε θυελθυεσ χεντιµτ
ρεσ )
∗Σολ εν µαυϖαισ τατ (µοθυεττε,
χαρρελαγε υσσ)
∗Μανθυε δ χλαιραγε ρενδαντ λ
α χιρχυλατιον αλατοιρε.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

4

2

2

8

4

3

4

11

Indice risque final

χλαιραγε.
∗Ρισθυεσ λισ ◊ λ αµιαντε.
∗Ρισθυεσ λισ αυξ διϖερσ ρ
αψοννεµεντσ (αλτρατιον δε
λα σαντ, φατιγυε .).

Γαιν ινδιχε

∗Εχλαιραγε ινσυφφισαντ αυξ αβ
ορδσ δεσ λοχαυξ.
∗Ραψοννεµεντσ, ονδεσ ραδιο, υλ
τρασ ϖιολετσ.
∗Αµιαντε.
∗Σιτυατιονσ διϖερσεσ γνραντ
ρισθυεσ ου νυισανχεσ χηεζ λε χ
λιεντ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

ερνσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1

1

2.5
1

0.5
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ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Υτιλισατιον δ χηαφαυδαγεσ.
∗Υτιλισατιον δ χηελλεσ.
∗Υτιλισατιον δ εσχαβεαυξ.
∗Πασσερελλε, φοσσε, χυϖε
∗Αχχσ τοιτυρεσ.
∗Αχχσ χλαιραγε, ϖιτρεριε, βαρ
δαγε.
∗Εσχαλιερ εντρε ΡΧ ετ 1ερ.

χλιεντ..
∗Υτιλισατιον δ χηαφαυδαγεσ χονφορµεσ ετ
ρεσπεχτερ λεσ ργλεσ δ υτιλισατιον.
∗Υτιλισατιον δ χηελλεσ σι ιλ ν ψ α πασ δ
αυτρεσ σολυτιονσ τεχηνιθυεσ, αϖεχ γαρδε−χ
ορπσ ετ µαιν χουραντε.
∗Υτιλισατιον δ εσχαβεαυξ αϖεχ γαρδε−χορ
πσ ετ µαιν χουραντε.
∗ςριφιερ λε µατριελ ργυλιρεµεντ (ϖοιρ φιχ
ηε συιϖι µατριελ).
∗Σενσιβιλισατιον ετ ϖιγιλανχε.
∗Φορµατιον δυ περσοννελ ◊ υνε υτιλισατιον
χονφορµε.
∗Βαλισαγε δεσ ζονεσ δε τραϖαιλ.
∗Πορτ δεσ ΕΠΙ (χασθυεσ, ηαρναισ αντιχηυτε
, λονγεσ, χουλισσεαυ αντιχηυτε, ενρουλευρ ρ
αππελ αυτοµατιθυε, χραϖατε δε φιξατιον.
∗Φιξερ αυ ποιντ βασ ετ ηαυτ λε µοψεν δ λ
ϖατιον.
∗Αϖοιρ αυ µοινσ 2 περσοννεσ πουρ λεσ τραϖ
αυξ εν ηαυτευρ.
∗Υτιλισατιον σελον τραϖαυξ δε µατριελ περ
µετταντ δε γαρδερ λεσ πιεδσ αυ σολ (εξ€: περ
χηε τλεσχοπιθυε).
∗Αδαπτερ λεσ µοψενσ δ λϖατιον.
∗Αυτορισατιον πουρ τραϖαυξ εν ηαυτευρ ΠΕ
ΜΠ ετ ΧΑΧΕΣ.

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
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3

3

10

4

3

3

10
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πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

4

Γαιν ινδιχε

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

∗ςριφιερ λα χονφορµιτ δεσ ενγινσ λουσ.
0.5

Manutention
manuelle
Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ!
βιλιτ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Outils à main
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Πορτ δε χηαργεσ διϖερσεσ, παθ
υετσ, χαρτονσ, χολισ, µαχηινεσ,
ουτιλσ.
∗ Μανυτεντιον µανυελλε εφφεχτ
υε παρ λε χλιεντ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Υτιλισατιον δ ουτιλσ τρανχηα
ντσ, χουτεαυξ, σχιεσ, χυττερσ.
∗Ουϖερτυρε δε χολισ, παθυετσ.
∗Υτιλισατιον δ υστενσιλεσ δε χ
υισινε (χουτεαυξ ).
∗Υτιλισατιον δ ουτιλσ νον αδαπ

∗ΤΜΣ (χουπσ, χηοχσ, ηευρτ
σ).
∗Μαλ δε δοσ.
∗Βλεσσυρεσ δεσ µαινσ, χου
πυρεσ.
∗Βλεσσυρεσ δεσ πιεδσ, χρα
σεµεντ.

∗Χουπυρεσ.
∗Ινφεχτιονσ.

∗Οργανισερ λεσ ποστεσ πουρ διµινυερ λεσ πο
ρτσ δε χηαργεσ.
∗Φορµερ ετ ινφορµερ συρ λε πορτ δε χηαργεσ
ετ λεσ µαυϖαισεσ ποστυρεσ, φορµατιον πραπ
∗Χειντυρε δε προτεχτιον.
∗Γαντσ δε µανυτεντιον.
∗Χηαυσσυρεσ δε σχυριτ.
∗Πριϖιλγιερ λα µανυτεντιον µχανιθυε.
∗∆ιµινυερ λε ποιδσ δεσ χηαργεσ σι ποσσιβλε.
∗Μεττρε δεσ ποιγνεσ δε τρανσπορτ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗Υτιλισερ δεσ ουτιλσ αδαπτσ.
∗Χυττερσ ρτραχταβλεσ.
∗Λαµεσ νεττοψεσ ου χηανγεσ ργυλιρεµεντ
.
∗Ρανγερ λε µατριελ χουπαντ δε φαον αδθυ
ατε.
∗Φουρνιρ λεσ ΕΠΙ αδαπτσ, γαντσ, προτεχτιο
ν δυ χορπσ, λυνεττεσ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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∗Ματριελ µαιντενυ εν βον τατ δε φονχτιονν
εµεντ. (ςοιρ φιχηε συιϖι µατριελ).
∗Νε πασ ιντερϖενιρ τεχηνιθυεµεντ συρ υν µα
τριελ σουσ τενσιον.
∗Χουρτ−χιρχυιτ, ινχενδιε.
∗Νε πασ ενλεϖερ λεσ σχυριτσ συρ λεσ µατ

0.7

4

3

3

10

4

3

3

10
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1.5

Γαιν ινδιχε

∗Ματριελ µαιντενυ εν βον τατ δε φονχτιονν
εµεντ. (ςοιρ φιχηε συιϖι µατριελ).
∗Ινφορµατιον ετ φορµατιον χοντινυε.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, γαντσ, χηαυσσυρεσ δε σχυριτ
, χασθυεσ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Εχρασεµεντ δυ χορπσ.
∗Εχρασεµεντ πιεδσ, µαινσ.
∗Ηευρτσ, χηοχσ, χουπσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

τσ ου υσαγσ.
∗Ουτιλσ τρανχηαντσ µαλ ρανγ
σ.
∗∆χουπε δε νουρριτυρε.
∗ Ουτιλσ ◊ µαιν υτιλισσ παρ λε
χλιεντ.

Manutention
mécanique

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ!
βιλιτ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Υτιλισατιον δ ενγινσ µοβιλεσ.
∗Ινσταβιλιτ δεσ χηαργεσ τρανσ
πορτεσ.
∗ςιτεσσε εξχεσσιϖε.
∗ςισιβιλιτ ινσυφφισαντε.
∗Μανυτεντιον µχανιθυε εφφεχτ
υε παρ λε χλιεντ.

Ματ
Ματριελσ ετ µαχηινε
σ τηερµιθυεσ ου λεχτ
ριθυεσ

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

Αττεντιον
Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ
βιλιτ!

∗Υτιλισατιον δε µατριελ ◊ µαιν
σ, τηερµιθυεσ ου λεχτριθυεσ.

∗Εχρασεµεντ δυ χορπσ.
∗Εχρασεµεντ πιεδσ, µαινσ.
∗Ηευρτσ, χηοχσ, χουπσ.
∗Χουπυρεσ, βρυλυρεσ, αρρα
χηεµεντ.
∗Προϕεχτιονσ.

1.5
2
2

0.7
0.7
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0.7

Στοχκαγε
∆ανσ λ εντρεπρισε ου
χηεζ λε χλιεντ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Χηυτεσ δ οβϕετσ.
∗Χηυτεσ δε µατριελ.
∗Χηυτεσ δε προδυιτσ.

1
1

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Στοχκαγε εν ηαυτευρ.
∗Στοχκαγε αναρχηιθυε.
∗Στοχκαγε δε προδυιτσ.

∗Ραψονναγε αδαπτ.
∗Στοχκαγε εν ηαυτευρ, υτιλισατιον δ χηελλ
εσ σι ιλ ν ψ α πασ δ αυτρεσ σολυτιονσ τεχη
νιθυεσ, αϖεχ γαρδε−χορπσ ετ µαιν χουραντε.
∗Υτιλισατιον δ εσχαβεαυξ αϖεχ γαρδε−χορ
πσ ετ µαιν χουραντε.
∗Αππαρειλσ δε λεϖαγε.
∗Στοχκερ λεσ προδυιτσ δανσ δεσ βαχσ δε ρτ
εντιον ετ αυ σολ σι ποσσιβλε.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, χηαυσσυρεσ δε σχυριτ, χασ

4

3

3

10

Indice risque final

ριελσ υτιλισσ.
∗Ινφορµατιον ετ φορµατιον χοντινυε.
∗Προτεχτιονσ µαχηινεσ ετ µατριελσ αδαπτ
σ ετ χονφορµεσ.
∗ΕΠΙ αδαπτσ, γαντσ, χηαυσσυρεσ δε σχυριτ
, χασθυεσ, λυνεττεσ, χοµβιναισονσ.
∗Αδαπτερ λε µατριελ, λ ουτιλ, λε ποστε δε τ
ραϖαιλ αυ περσοννελ.
∗Φαιρε αππελ ◊ υν εργονοµε.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

Γαιν ινδιχε

∗Ρισθυε λεχτριθυε.
∗ΤΜΣ

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Υτιλισατιον δε µαχηινεσ τηερµ
ιθυεσ ου λεχτριθυεσ.
∗Μαχηινεσ ουτιλσ, τουρσ φραισ
ευσεσ
∗ςιτεσσε εξχεσσιϖε.
∗ςισιβιλιτ ινσυφφισαντε.
∗Ματριελσ ετ µαχηινεσ τηερµιθ
υεσ ου λεχτριθυεσ υτιλισεσ πα
ρ λε χλιεντ.
∗Ποστεσ, µατριελσ, ουτιλσ, ινα
δαπτσ ◊ υνε υτιλισατιον φαϖορι
σαντ λεσ χονδιτιονσ δε τραϖαιλ.
∗ςιβρατιονσ δυ µατριελ ετ µαχη
ινεσ υτιλισσ.

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.7
0.7
0.7

0.7
0.7
0.7

1
1
1

- 18 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com

Document Unique

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

θυε, λυνεττεσ.
∗Ινσταλλερ δεσ προτεχτιονσ αντιχηυτε.
Εξπλοιτατιον εν πρ
πρσε
νχε δε χλιεντσ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Λιϖραισονσ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Εξποσιτιονσ διϖερσεσ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Πρεστατιονσ εν πρσενχε δε πυ
βλιχ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Λιϖραισονσ ρχεπτιοννεσ δαν
σ λ εντρεπρισε.
∗Λιϖραισονσ εφφεχτυεσ χηεζ λε
χλιεντ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Ρισθυε δε περχυσσιον αϖεχ
λε πυβλιχ, εντραιναντ χηοχ
σ, χουπσ, ηευρτσ ρχιπροθυε
σ.

∗Ινφορµερ ετ φορµερ λε περσοννελ χονχερν
συρ λ αττεντιον παρτιχυλιρε θυι δοιτ τρε λ
α σιεννε. Λε πυβλιχ εστ µοινσ αττεντιφ, χ εστ
δονχ αυ περσοννελ δ τρε ϖιγιλαντ.

1
6

4

3

2

9

∗Αχχιδεντσ δυ τραϖαιλ.
∗Χηυτεσ δ οβϕετσ.
∗Χηυτεσ δε µατριελ.
∗Χηυτεσ δε προδυιτσ.
∗Εχρασεµεντ δυ χορπσ.
∗Εχρασεµεντ πιεδσ, µαινσ.
∗Ηευρτσ, χηοχσ, χουπσ.
∗ΤΜΣ

∗Προτοχολε δε σχυριτ χοµπρεναντ, χονσιγν
εσ χηαργεµεντ ετ δχηαργεµεντ, δφινιτιον δε
σ αχχσ, στατιοννεµεντσ ετ χιρχυλατιονσ.
Ματριελσ υτιλισσ. Σεχουρσ. Λε λιϖρευρ δ
φινιτ σον ϖηιχυλε, αµναγεµεντ, θυιπεµεντ,
χονδιτιοννεµεντ µαρχηανδισε.
∗Αµναγεµεντ δ υνε ζονε δε δχηαργεµεντ σ
χυρισε
∗ςιγιλανχε αχχρυε πενδαντ λε δχηαργεµεντ

7

4

3

3

10

∗Χονσθυενχεσ λιεσ ◊ λ αµ
ιαντε.
∗Χονσθυενχεσ λιεσ ◊ υνε ε
ξποσιτιον ραδιοαχτιϖε.

∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗ΕΠΙ, κιτ αµιαντε.
∗Ρεµισε οβλιγατοιρε δυ διαγνοστιχ αµιαντε π

4

2

3

9

Indice risque final

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Γαιν ινδιχε

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1

3
3
2
2
1

- 19 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com
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Πρεστατιονσ ◊ προξιµ
ιτ δ εαυ ου δε λιθυιδ
ιτ
εσ διϖερσ

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Νεττοψαγε πισχινε, φοσσεσ,
Βασσινσ.

Travail sur écran

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Μανιπυλατιον δε δοσ

∗Τραϖαιλ περµανεντ συρ χραν
∗Ρπτιτιϖιτ
∗Οριεντατιον διρεχτε συρ λυµιρ
ε νατυρελλε

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε

αρ λε προπριταιρε συρ δεµανδε.
∗Φορµατιον οβλιγατοιρε εν χασ δε µανιπυλα
τιον δε λ αµιαντε
∗ςιγιλανχε αχχρυε δυ φαιτ δε λα σπχιφιχιτ δ
εσ τραϖαυξ ραλισσ

∗Νοψαδε
∗Ηψδροχυτιον

∗Φατιγυε ϖισυελλε
∗Ονδεσ χραν
∗Στρεσσ
∗Εβλουισσεµεντ

∗Χουπυρεσ, πιθρεσ

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

∗Εξποσιτιον ποτεντιελλε ◊ λ αµι
αντε δανσ λεσ λοχαυξ ου χηεζ λ
ε χλιεντ.
∗Τραϖαυξ εν πρσενχε δ αµιαντ
ε.

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

ερνσ.

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1
1

∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.
∗Βαλισαγε δε λα ζονε δανγερευσε
∗ςιγιλανχε αχχρυε δυ φαιτ δε λα σπχιφιχιτ δ
υ χηαντιερ

4

∗Σε ποσιτιοννερ εν γαρδαντ υνε διστανχε που
ρ διµινυερ λ εξποσιτιον.
∗Εχραν πλατ ετ πολαρισ
∗Αλτερνανχε δεσ τραϖαυξ πουρ φαϖορισερ λ
ε ρεποσ ϖισυελ.
∗Αδαπτερ λ χλαιραγε λεχτριθυε ετ λυµιρε
νατυρελλε

1

∗Εϖιτερ λ υτιλισατιον δε χυττερ ου ουτιλ χο

1

10

3
3

4

1

2

7

4

3

2

9

1
1
1

- 20 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com
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Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∆πλαχεµεντσ δανσ λ
εσ λοχαυξ

∗∆βαλλαγε δε χολισ.
∗Ρανγεµεντ, µανιπυλατιον.
∗Στοχκαγε εν ηαυτευρ.
∗Υτιλισατιον δ χηελλεσ ου δ ε
σχαβεαυξ.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ σιτυατιον
σ µετταντ λε δανγερ εν ϖιδενχε

∗Χιρχυλατιον ϖερσ υν βυρεαυ,
ρσερϖε, σαλλε δ αρχηιϖε, παρτ
ιε χοµµυνε, χαϖε.
∗∆νιϖελσ (µαρχηε, εσχαλιερ.).
∗Σολ εν µαυϖαισ τατ ου ιναδαπ
τ.
∗Ενχοµβρεµεντ δυ πασσαγε.
∗Χιρχυλατιον εξιγε.
∗Φιλσ λεχτριθυεσ ου τλπηονι
θυεσ αυ σολ δανσ λε πασσαγε.
∗∆ιϖερσ προδυιτσ ρπανδυσ συρ
λε σολ.
∗Υτιλισατιον δ χηελλεσ ου δ ε

∗Γλισσαδεσ.
∗Χηυτεσ παρ δνιϖελλατιον.
∗Ηευρτσ, χηοχσ, χουπσ.
∗Εντορσεσ, ηµατοµεσ.
∗Χηυτε δε πλαιν−πιεδ.
∗Χηυτε δε ηαυτευρ.
∗Χηυτεσ παρ δνιϖελλατιον.

∗Ματριαλισερ λεσ δνιϖελσ.
∗Ραµπεσ ετ γαρδεσ χορπσ αδαπτσ πουρ λεσ
διφφρενχεσ δε νιϖεαυξ.
∗Αδαπτερ λε ρεϖτεµεντ ◊
λ αχτιϖιτ.
∗Νεττοψαγε αδαπτ ◊ λ αχτιϖιτ (δγραισσαν
τ..).
∗Φρθυενχε δ εντρετιεν αδαπτε.
∗∆γαγερ αυ µιευξ λεσ ζονεσ δε χιρχυλατιον.
Ρανγερ χε θυι πευτ τρε ρανγ.
∗Ραµναγεµεντ δυ χβλαγε σαυϖαγε (γουλοτ
τεσ αδαπτεσ).
∗Πλαν δεσ λοχαυξ ετ δ ϖαχυατιον.
∗Χονναισσανχε δεσ λιευξ.
∗Μαρθυαγε αυ σολ δεσ ζονεσ δε χιρχυλατιον
πιτονσ, ϖηιχυλεσ ετ σενσ δε χιρχυλατιον. ς

2

3

9

Indice risque final

4

Γαιν ινδιχε

υπαντ σι ποσσιβλε.
∗Υτιλισατιον δε γαντσ προτεχτευρσ
∗Ρανγεµεντ µαξιµυµ ◊ 2 µτρεσ σι ποσσιβλε π
ουρ ϖιτερ λε ρισθυε δε χηυτε.
∗Ρανγεµεντ ρατιοννελ.
∗∆οσσιερσ αλλγσ.
∗Φορµατιον πουρ αδοπτερ δεσ ποστυρεσ ετ γε
στεσ αδαπτσ.
∗Υτιλισατιον δ εσχαβεαυξ ου χηελλεσ αϖε
χ γαρδε−χορπσ ετ µαινσ χουραντεσ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Χηυτεσ δ οβϕετσ, δοσσιερ
σ, αρχηιϖεσ, παθυετσ.
∗Μαυϖαισεσ ποστυρεσ.
∗Χηυτε δε πλαιν−πιεδ.
∗Χηυτε δε ηαυτευρ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

δανγερ εν ϖιδενχε

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

σιερσ, φουρνιτυρεσ δε
βυρεαυξ, πετιτε µανυ
τεντιον πουρ
µισε εν ραψον (χοµµε
ρχεσ)

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1
1

1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

- 21 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com

Document Unique

Postes
administratifs

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Τουτε αχτιϖιτ λιε αυ ποστε αδ
µινιστρατιφ.
∗Τραιτεµεντ δυ χουρριερ.
∗Μανιπυλατιον δ αρχηιϖεσ.
∗Μανιπυλατιον δ αππαρειλσ λ
εχτριθυεσ.
∗Φραππε συρ χλαϖιερ.

Εξποσιτιονσ λι
λιεσ ◊ λ
χλαιραγε.

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε

ισιβιλιτ.
∗Εχλαιραγε δεσ ζονεσ δε χιρχυλατιονσ.
∗Εντρετιεν δυ µατριελ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ σι
βεσοιν.

∗ΤΜΣ (εντορσε, λυµβαγο, δο
υλευρσ αρτιχυλαιρεσ).
∗Ρισθυεσ λεχτριθυεσ.
∗Φατιγαβιλιτ.
∗Ρπτιτιϖιτ.
∗Χουπυρεσ, πιθρεσ, χηοχσ,
χουπσ.
∗Χηυτεσ δ οβϕετσ, δοσσιερ
σ, αρχηιϖεσ.
∗Χηυτεσ δ εσχαβεαυ.

∗Εβλουισσεµεντσ.
∗Φατιγυε ϖισυελλε.

2

2

8

4

2

2

8

Indice risque final

4

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

σχαβεαυξ.
∗Χιρχυλατιονσ µαλ χλαιρεσ.
∗Αχχιδεντσ εντρε ενγινσ µοβιλεσ
.
∗Μαυϖαισ εντρετιεν δεσ ενγινσ.
∗∆πλαχεµεντσ δανσ λεσ λοχαυξ
δυ χλιεντ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5
0.5

∗Ουτιλλαγε δε βυρεαυ αδαπτ (χουπε παπιερ
νον τρανχηαντ, τε αγραφεσ, αγραφευσε εν β
ον τατ).
∗Αδαπτερ λεσ αχχσ δε ρανγεµεντσ (ηαυτευρ,
αχχσ).
∗Εσχαβεαυ χονφορµε ετ σταβλε.
∗Νε πασ σι ποσσιβλε στοχκερ αυ δελ◊ δε 2 µ
τρεσ.

0.5

∗Ποιδσ δεσ δοσσιερσ αδαπτσ.
∗Πρϖοιρ δεσ χοντρατσ δ εντρετιεν πουρ λε
µατριελ βυρεαυτιθυε.
∗Ρενουϖελερ λε µατριελ οβσολτε.
∗Νε πασ βριχολερ λε µατριελ δφαιλλαντ.
∗Αλτερνερ λεσ ταχηεσ αδµινιστρατιϖεσ.
∗Αδαπτερ λ χλαιραγε πουρ χηαθυε ποστε δε
τραϖαιλ.

0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.8

- 22 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com
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0.7

∗Τραϖαιλ εφφεχτυ αϖεχ τροπ δε
λυµιρε.
∗Λαµπεσ νυεσ.
∗Σολειλ εν εξχσ.
∗Τραϖαιλ εφφεχτυ αϖεχ µανθυε
δε λυµιρε.
∗Χιρχυλατιονσ δανσ λ εντρεπρι
σε µαλ χλαιρεσ. (Χουλοιρσ, βυ
ρεαυξ, εσχαλιερσ).
∗Εξποσιτιονσ λιεσ ◊ λ χλαιρα
γε χηεζ λε χλιεντ.
∗Εχλαιραγε δεσ ποστεσ δε τραϖ
αιλ εν προδυχτιον.

∗Ινφορµατιον ετ φορµατιον δε τουσ λεσ αχτευ
ρσ δε λ εντρεπρισε συρ λα γεστιον δυ στρεσσ
.
Λεσ φορµατιονσ δοιϖεντ τρε ιντερνεσ ετ εξτε
ρνεσ πουρ λε περσοννελ ετ λα διρεχτιον. (Πρι
σε δε χονσχιενχε, χοµπρηενσιον δυ µχανισ
µε δυ στρεσσ, χαυσεσ ετ πρϖεντιον).
∗Εταβλιρ ετ µεττρε εν πλαχε υνε µτηοδε γλοβ
αλε δ ϖαλυατιον δεσ ρισθυεσ χονχερναντ λ

1

4

3

3

10
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∗Αδαπτερ λ χλαιραγε δανσ λεσ ζονεσ δε χιρ
χυλατιονσ.
∗Φαϖορισερ λ χλαιραγε ινδιρεχτ πουρ λα λ
υµιρε αρτιφιχιελλε.
∗Φαϖορισερ λ χλαιραγε νατυρελ.
∗Εντρετιεν ργυλιερ δεσ ϖιτρεσ ετ χλοισονσ
ϖιτρεσ.
∗Εντρετιεν ργυλιερ δε λ χλαιραγε αρτιφιχιε
λ.
∗Πρϖοιρ λα φιλτρατιον δε λα λυµιρε νατυρ
ελλε (στορεσ παρ εξεµπλε).
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

Γαιν ινδιχε

∗Χηυτεσ δε πλαιν−πιεδ.
∗Χηυτεσ δε ηαυτευρ.
∗Χουπσ ετ χηοχσ.
∗Ινχονφορτ.
∗Φαυτεσ ετ ερρευρσ δ αππρ
χιατιον.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

δανγερ εν ϖιδενχε
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.5

RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL
Λε Στρεσσ αυ τραϖαι
λ
Λε στρεσσ συρϖιεντ λορ
σθυ ιλ ψ α δσθυιλιβρε
εντρε λα περχεπτιον θυ
υνε περσοννε α δεσ χοντ
ραιντεσ θυε λυι ιµποσε σ
ον ενϖιροννεµεντ ετ λα π
ερχεπτιον θυ ελλε α δε σ

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ σιτυατιον
σ µετταντ λε δανγερ εν ϖιδενχε

∗Ηαρχλεµεντ αυ τραϖαιλ.
∗ςιολενχε αυ τραϖαιλ.
∗Πρεσσιον δε λα διρεχτιον ου δε
συπριευρ ηιραρχηιθυε.
∗Μαυϖαισ ενϖιροννεµεντ αυ τρ
αϖαιλ.

∗Μαλαδιεσ προφεσσιοννελλ
εσ λιεσ αυ στρεσσ, ◊ λα πρε
σσιον. (∆πρεσσιον νερϖευσ
ε ετ τουτε µαλαδιε πουϖαντ
ψ τρε λιε).
∗Συιχιδε.
∗Αχχιδεντ δυ τραϖαιλ δ υνε
περσοννε δσταβιλισε παρ
διϖερσ φαχτευρσ λισ αυ στ

1
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ε στρεσσ δανσ λ εντρεπρισε. (Πρενδρε χονσχ
ιενχε, χοµπρενδρε, δτεχτερ, πρϖενιρ, ϖιτερ,
φαιρε φαχε). Λεσ µεσυρεσ πευϖεντ τρε χολλ
εχτιϖεσ ετ/ου ινδιϖιδυελλεσ.
∗∆ϖελοππεµεντ δεσ βοννεσ πρατιθυεσ δε δια
λογυε.
∗∆ϖελοππεµεντ δεσ µοδεσ οργανισατιοννελσ
εν τεναντ χοµπτε δυ στρεσσ ποτεντιελ αϕουτ
.
∗Πρισε εν χοµπτε δε λ θυιλιβρε, ϖιε προφεσ
σιοννελλε, ϖιε φαµιλιαλε ετ περσοννελλε.
∗Αττιρερ λ αττεντιον δυ περσοννελ πουρ δτε
χτερ λεσ σιγνεσ δε στρεσσ αυ τραϖαιλ.
∗Ιντγρερ λε µδεχιν δυ τραϖαιλ χοµµε υν αχ
τευρ εσσεντιελ δανσ λα γεστιον δυ στρεσσ.
∗Προποσερ νοτρε θυεστιονναιρε περσονναλι
σ ετ ινδιϖιδυελ αυ περσοννελ ∀∆τεχτιον δυ
στρεσσ αυ τραϖαιλ∀

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Ηαρχ
Ηαρχλεµεντ µοραλ ο

4

2

3

9

Indice risque final

ρεσσ.
∗Περτε δ εφφιχαχιτ αυ τρα
ϖαιλ.
∗Αβσεντισµε λεϖ.
∗Χονφλιτσ εντρε περσοννεσ
δε λ εντρεπρισε.
∗Αχτεσ δε ϖιολενχε χοντρε σ
οι−µµε ου χοντρε δ αυτρεσ.

Γαιν ινδιχε

∗Μαυϖαισε χοµµυνιχατιον.
∗Χοντενυ ετ οργανισατιον δε τρα
ϖαιλ ιναδθυατσ.
∗Χαδενχεσ εξχεσσιϖεσ.
∗∆λγατιον δεσ ταχηεσ ινεξιστα
ντε.
∗Μοψενσ ινσυφφισαντσ µισ ◊ λα
δισποσιτιον δυ περσοννελ εν φο
νχτιον δε λ εξιγενχε δεµανδε.
∗∆πασσεµεντ σψστµατιθυε δεσ
ηοραιρεσ.
∗Οβϕεχτιφσ δισπροπορτιοννσ ο
υ µαλ δφινισ.
∗Χονφιανχε ετ αυτονοµιε λιµιτε
σ δε λα ηιραρχηιε.
∗Μαναγεµεντ παρ λα µισε σουσ
πρεσσιον σψστµατιθυε.
∗Μανθυε δε χοµµυνιχατιον συρ
λα στρατγιε ετ λεσ οβϕεχτιφσ δε
λ εντρεπρισε, , ινδυισαντ υν µα
νθυε δε λισιβιλιτ συρ λ ϖολυτι
ον περσοννελλε.
∗Περσχυτιον δε περσοννεσ ενϖε
ρσ δ αυτρεσ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

εσ προπρεσ ρεσσουρχεσ
πουρ ψ φαιρε φαχε.
Λ ινδιϖιδυ εστ χαπαβλε
δε γρερ λα πρεσσιον ◊ χ
ουρτ τερµε, εν ρεϖανχηε
ιλ προυϖε δε γρανδεσ δι
φφιχυλτσ φαχε ◊ υνε εξπ
οσιτιον προλονγε ου ρπ
τε ◊ δεσ πρεσσιονσ ιντε
νσεσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1
1

1

0.5
0.5

3

∗∆γραδατιον δεσ χονδιτιον

∗Ραππελ€: Λ εµπλοψευρ α υνε οβλιγατιον δε
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ρσυλτατ θυαντ ◊ λα σαντ πηψσιθυε ετ µεντ
αλε δε σον περσοννελ, νοταµµεντ εν µατιρε δ
ε ηαρχλεµεντ µοραλ. Ιλ δοιτ πρενδρε λεσ µεσ
υρεσ νχεσσαιρεσ εν λα µατιρε.
∗Εν χασ δε ηαρχλεµεντ αϖρ, πρενδρε λεσ µ
εσυρεσ αδθυατεσ.
∗Οβϕεχτιϖιτ χοµπορτεµενταλε δε λ θυιπε δ
ιριγεαντε.
∗ςιγιλανχε δε χηαχυν συρ λε µαιντιεν δ υνε
αµβιανχε αγραβλε δανσ λ εντρεπρισε. Λε πε
ρσοννελ δοιτ σαϖοιρ θυ ιλ πευτ δνονχερ δε
σ αχτεσ ρεπρσ ετ αϖρσ.
∗Πρενδρε δεσ µεσυρεσ ιµµδιατεσ ετ ραδιχαλ
εσ πουρ σουστραιρε υν σαλαρι τραϖαιλλαν
τ δανσ λεσ λοχαυξ δ υν χλιεντ θυι πρατιθυερ
αιτ δεσ αχτεσ δε ηαρχλεµεντ.
∗Εν χασ δε ηαρχλεµεντ σεξυελ, αλερτερ λ α
υτοριτ χοµπτεντε πουρ πρενδρε λεσ µεσυρε
σ νχεσσαιρεσ ετ ραδιχαλεσ αφιν δε µεττρε φι
ν αυξ αγισσεµεντσ.
∗Φορµερ ετ ινφορµερ δε φαον ργυλιρε λε πε
ρσοννελ συρ λε ηαρχλεµεντ.

Πρχισεζ λε νοµβρε δε σ
αλαρισ ποτεντιελλεµεντ
χονχερνσ.

Indice risque final

σ δε τραϖαιλ.
∗Αττειντε ◊ λα διγνιτ ετ ◊ λα
σαντ δυ σαλαρι.
∗Στρεσσ.
∗∆πρεσσιον.
∗Συιχιδε.

Γαιν ινδιχε

∗Μεναχεσ, πρεσσιονσ δυ χηεφ δ
εντρεπρισε ου δ υν συπριευρ
ηιραρχηιθυε ου δ υν σαλαρι ε
νϖερσ υν αυτρε σαλαρι.
∗Χονδυιτε αγρεσσιϖε δ υν σαλα
ρι ενϖερσ υν αυτρε.
∗Πρεσσιον δ υν χλιεντ συρ λε σ
αλαρι δε λ εντρεπρισε ιντερϖεν
αντ χοµµε εντρεπρισε εξτριευρε.
∗Αγισσεµεντ δε ηαρχλεµεντ δε τ
ουτε περσοννε αγισσαντ δανσ λε
βυτ δ οβτενιρ δεσ φαϖευρσ δε ν
ατυρε σεξυελλε.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

υ σεξυελ (αρτ. Λ1152−
1 ◊ Λ1152−3)

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1
1
1

1

1

1
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∗Ινσταλλερ λα χαισσε λε πλυσ λοιν δε λ εντρ
ε.
∗Φερµερ λα χαισσε δε φαον σψστµατιθυε ετ
ενλεϖερ λα χλ.
∗Λαισσερ υν φονδ δε χαισσε µινιµυµ.
∗ςιδερ λα χαισσε ργυλιρεµεντ.
∗Ρεµισεσ εν βανθυε ◊ ϕουρσ ετ ηευρεσ διφφρ
εντσ.
∗Χηανγερ δε περσοννε ετ δε χοντεναντ πουρ ε
φφεχτυερ λεσ ρεµισεσ.
∗Φορµερ ετ ινφορµερ λε περσοννελ συρ λε ρι
σθυε δ αγρεσσιον.
∗Εν χασ δ αγρεσσιον σριευσε, νε πασ φαιρε
δε ζλε ετ νε πασ σ οπποσερ ◊ λα δεµανδε δε
λ αγρεσσευρ.
∗Νε πασ λαισσερ δε προδυιτσ ου οβϕετσ τροπ
εν ϖιδενχε, φαχιλεσ ◊ δροβερ.
∗Αϖαντ ουϖερτυρε ου απρσ φερµετυρε, φερµ
ερ λεσ λοχαυξ ◊ χλ, συρτουτ σ ιλ νε ρεστε π
λυσ θυ υνε ου δευξ περσοννεσ πρσεντεσ.
∗Μισε εν πλαχε δ αλαρµεσ, (δε νοµβρευσεσ

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Εµπλαχεµεντ δε λα χαισσε τροπ
εν ϖυε.
∗Χαισσε νον φερµε ου χλ συρ λ
α σερρυρε.
∗Ρεµισεσ δ αργεντ ◊ λα βανθυε.
∗ςολσ ◊ λ ταλαγε.
∗Περσοννελ νον πρπαρ αυ ρισ
θυε δ αγρεσσιον πηψσιθυε.
∗Περσοννελ νον πρπαρ αυ ρισ
θυε δ αγρεσσιον ϖερβαλε.
∗ Σιτυατιονσ ετ
εξποσιτιονσ γνραντ δεσ ρισθυε
σ δ αγρεσσιον χηεζ λε χλιεντ.

0.5

4

2

3

9

Indice risque final

∗ςολσ, ραχκετσ
∗Αγρεσσιον πηψσιθυε αϖεχ
ϖιολενχε.
∗Αγρεσσιον ϖερβαλε.
∗Ηοµιχιδε.
∗Ιντρυσιον αϖαντ λ ουϖερτ
υρε ου λα φερµετυρε δεσ λοχ
αυξ.

Γαιν ινδιχε

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Σιτυατιονσ ετ
εξποσιτιονσ γ
γνραντ
δεσ ρισθυεσ δ αγρεσσ
ιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
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Φορµατιον δυ περσον
νελ
Χονχερνε τουσ λεσ σαλα
ρισ

∗Πασ δε ϖολοντ εξπριµε εν µατ
ιρε δ ηψγινε ετ σχυριτ.
∗Φορµατιον σχυριτ ινσυφφισα
ντε δυ περσοννελ, αυ ποστε δε τρ
αϖαιλ ετ δανσ λ εντρεπρισε.
∗Φορµατιον σχυριτ ινεξισταντ
ε δυ περσοννελ, αυ ποστε δε τρα
ϖαιλ ετ δανσ λ εντρεπρισε.

∗Αχχιδεντσ δυ τραϖαιλ.
∗Μαλαδιεσ προφεσσιοννελλ
εσ.

ποσσιβιλιτσ εξιστεντ).
∗Χαµρασ δε συρϖειλλανχε αϖεχ βανδεσ πλ
αχεσ δε φαον τρσ ϖισιβλεσ.
∗Πορτιθυεσ δε σχυριτ.
∗ςιγιλεσ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

0.5

∗Προποσερ δεσ φορµατιονσ προφεσσιοννελλε
σ αυ περσοννελ συρ λα πρϖεντιον δεσ ρισθυ
εσ δανσ λ εντρεπρισε πουρ ρενφορχερ λα σεν
σιβιλισατιον αχθυισε αυ ρεσπεχτ δεσ ργλεσ
δε σχυριτ. (λεσ εντρεπρισεσ θυι οντ δυ περσ
οννελ χοτισεντ πουρ λα φορµατιον προφεσσι
οννελλε. Χεσ φορµατιονσ σοντ πρισεσ εν χηα
ργε παρ λ οργανισµε).

3

∗Φορµερ δυ περσοννελ αυξ πρεµιερσ σεχουρ
σ. ΣΣΤ
∗Φορµερ ετ ινφορµερ λε περσοννελ εν πλαχε
◊ λα σχυριτ λιε αυ ποστε δε τραϖαιλ.
∗ Φορµερ ετ ινφορµερ τουτ λε περσοννελ (στα
γιαιρε, ιντριµαιρε, αππρεντι) ◊ λα σχυριτ λ
ιε αυ ποστε δε τραϖαιλ.
∗ Πουρ σενσιβιλισερ λε περσοννελ αυ ρεσπεχ
τ ετ ◊ λ αππλιχατιον δεσ χονσιγνεσ δε σχυρι
τ, ταβλιρ υν δοχυµεντ ◊ φαιρε σιγνερ παρ λε

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.5
0.5
0.5
0.5
12

1
1

1

1
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σαλαρι ου ιλ ρεχοννατ αϖοιρ τ φορµ ετ ι
νφορµ συρ λα σχυριτ δανσ λ εντρεπρισε ε
τ ◊ σον ποστε δε τραϖαιλ ετ θυ ιλ σ ενγαγε ◊
ρεσπεχτερ λεσ χονσιγνεσ πουρ σα προτεχτιο
ν ετ χελλε δε σεσ χολλγυεσ.
∗Λε δοχυµεντ υνιθυε δοιτ τρε λαισσ ◊ λα δι
σποσιτιον δεσ ΧΗΣΧΤ ου δυ περσοννελ πουρ
λεσ πετιτεσ εντρεπρισεσ.
∗Χρερ λε διαλογυε αϖεχ λε περσοννελ ετ ρεχ
υειλλιρ λευρ αϖισ χονχερναντ λα πρϖεντιο
ν δεσ ρισθυεσ πουρ αµλιορερ λα σχυριτ.
Fiche individuelle de
pénibilité,
Décrets n°2012-134
et2012-136, JO du 31
Janvier 2012 et article
L.4121-3-1 du code du
travail
Λα ρφορµε δεσ ρετραιτε
σ πρϖοιτ θυε τουτ σαλα
ρι εξποσ ◊ χερταινσ φα
χτευρσ δε ρισθυεσ προφε
σσιοννελσ δοιτ φαιρε λ∋
οβϕετ δ∋υνε φιχηε ινδιϖι
δυελλε δε πνιβιλιτ. Χετ
τε φιχηε συιτ λε σαλαρι

∗Μανυτεντιον
∗Ποστυρεσ πνιβλεσ
∗ςιβρατιονσ µχανιθυεσ
∗Αγεντσ χηιµιθυεσ δανγερευξ− Π
ουσσιρεσ− Φυµεσ (σαυφ αµιαν
τε)
∗Τεµπρατυρεσ εξτρµεσ
∗Βρυιτ
∗Τραϖαιλ δε νυιτ
∗Τραϖαιλ εν θυιπεσ συχχεσσιϖ
εσ αλτερναντεσ
∗Τραϖαιλ ρπτιτιφ

∗∆ιϖερσ ΤΜΣ λισ ◊ λα µανυτεν
τιον ετ αυξ πορτσ δε χηαργεσ
∗Ρισθυε λι αυξ ποστυρεσ πνιβ
λεσ πουϖαντ εντραινερ διϖερσ
ΤΜΣ
∗ςιβρατιονσ πουϖαντ εντραινερ
δεσ τρουβλεσ ϖασχυλαιρεσ, λ
σιονσ οστο−αρτιχυλαιρεσ, τρο
υβλεσ νευρολογιθυεσ ου µυσχυ
λαιρεσ, λοµβαλγιεσ, µιχροτραυ
µατισµεσ δε λα χολοννε ϖερτβ
ραλε
∗Αγεντσ χηιµιθυεσ δανγερευξ π
ουϖαντ εντραινερ υν ρισθυε χηι
µιθυε ου τοξιχολογιθυε
∗Ρισθυε λι ◊ λ∋εξποσιτιον δε τε
µπρατυρεσ λεϖεσ

∗Μισε εν πλαχε δεσ φιχηεσ ινδιϖιδυελλεσ δε
πνιβιλιτ ετ µισε ◊ ϕουρ δσ θυε νχεσσαιρε
σελον λε µοδλε ταβλι παρ αρρτ

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1

1
11

12

Χεττε φιχηε δοιτ δτερµινερ λεσ φαχτευρσ δε ρισθυ
εσ αυξθυελσ σοντ εξποσσ λεσ τραϖαιλλευρσ, λα
πριοδε δ∋εξποσιτιον, Λεσ πρϖεντιονσ οργανισατι
οννελλεσ, χολλεχτιϖεσ ετ ινδιϖιδυελλεσ αινσι θυε
λεσ χοµµενταιρεσ ου πρχισιονσ νχεσσαιρεσ
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Χονχερνε τουσ λεσ σαλα
ρισ

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

∗Ρισθυε λι ◊ υνε ιντερϖεντιον ε
ν µιλιευ ηψπερβαρε συπριευρ ◊
100 ηεχτοπασχαλσ
∗Ρισθυε λι αυ βρυιτ ◊ υνε φρθυ
ενχε λεϖε ου χοντινυε.
∗Ρισθυε δε πνιβιλιτ λι αυ τρα
ϖαιλ δε νυιτ πουϖαντ εντραινερ
υνε φατιγαβιλιτ αχχρυε ετ υνε
περτε δε ϖιγιλανχε
∗Ρισθυε δε πνιβιλιτ λι αυ τρα
ϖαιλ εν θυιπεσ αλτερναντεσ
∗Ρισθυε λι αυ τραϖαιλ ρπτιτι
φ πουϖαντ εντραινερ διϖερσ Τ
ΜΣ ετ ◊ λα περτε δε ϖιγιλανχε

δυραντ τουτε σα χαρριρ
ε. Χεττε φιχηε αυρα υνε ι
νχιδενχε συρ υνε ϖεντυ
ελλε δρογατιον χονχερν
αντ λ∋γε δε δπαρτ ◊ λα
ρετραιτε

Ινφορµατιονσ, οβλιγα
τιονσ, σιτυατιονσ, λι
λι
εσ ◊ λα σ
σχυριτ
χυριτ

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

∗Αφφιχηαγε οβλιγατοιρε λι ◊ λα
σχυριτ δυ περσοννελ νον ρεσπε
χτ.
∗Ινεξιστενχε δ υνε τρουσσε ◊ πη
αρµαχιε.
∗Πρισε δε χονσχιενχε ινεξισταντ
ε δυ διριγεντ συρ λ οβλιγατιον δ
ε προτεχτιον δε λα σαντ δυ περσ
οννελ.
∗ςολοντ ινεξισταντε δε λ εντρε
πρισε εν µατιρε δ ηψγινε ετ σ
χυριτ.
∗Νουϖελλε τχηε µισε εν πλαχε

∗Περτε δε τεµπσ πουρ αππελ
ερ λεσ σερϖιχεσ δ υργενχε.
∗Ινφορµατιονσ λιεσ ◊ λα σ
χυριτ δυ περσοννελ νον αφφ
ιχηεσ.
∗Αγγραϖατιονσ ποσσιβλεσ ε
ν χασ δ αχχιδεντ δυ τραϖαι
λ.
∗Αγγραϖατιονσ ποσσιβλεσ ε
ν χασ δε µαλαδιε προφεσσιο
ννελλε.

∗Αφφιχηαγεσ οβλιγατοιρεσ (χοδε δυ τραϖαιλ
28 µαι 2008) λισ ◊ λα σχυριτ δυ περσοννελ.
− Αππελσ δεσ σερϖιχεσ δ υργενχε.
− Χονσιγνεσ ινχενδιε (αρτ. Ρ4227−28 ).
− Μδεχινε δυ τραϖαιλ.
− Λυττε χοντρε λε ηαρχλεµεντ µοραλ ετ σεξυ
ελ.
− Λ αφφιχηαγε ραππελαντ λ οβλιγατιον δυ δ
οχυµεντ υνιθυε.
− Λ ιντερδιχτιον δε φυµερ δανσ λεσ λοχαυξ δ
ε λ εντρεπρισε.

1

12

∗Ποσσδερ υνε ου πλυσιευρσ τρουσσεσ δε σε

- 29 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
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de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com
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σανσ τυδε πραλαβλε λιε αυ ρι
σθυε.
∗Νουϖεαυ µατριελ µισ εν πλαχε
σανσ τυδε πραλαβλε λιε αυ ρ
ισθυε.

Πλαν δε πρ
πρϖεντιον

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

χουρσ εν φονχτιον δε λα ταιλλε δε λ εντρεπρ
ισε ου δε λα χονφιγυρατιον.
∗Μισε εν πλαχε δυ δοχυµεντ υνιθυε ετ µισε ◊
ϕουρ υνε φοισ παρ αν ου ◊ χηαθυε ϖολυτιον
γνραντ δε νουϖεαυξ ρισθυεσ.

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ σιτυατιον
σ µετταντ λε δανγερ εν ϖιδενχε

∗Υτιλισατιον δ υνε εντρεπρισε δ
ε προπρετ.
∗Υτιλισατιον δ υνε σοχιτ δε γα
ρδιενναγε.
∗Υτιλισατιον δ υνε εντρεπρισε π
ουρ τραϖαυξ.

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

1

8

∗Αχχιδεντσ δυ τραϖαιλ.
∗Μαλαδιεσ προφεσσιοννελλ
εσ.

∗Λε Πλαν δε Πρϖεντιον εστ οβλιγατοιρε που
ρ τουτε πρεστατιον πρσενταντ υν ρισθυε ιδε
ντιφι συρ λα λιστε δεσ τραϖαυξ δανγερευξ (
αρρτ δυ 19 Μαρσ 1993) ου πουρ υν τοταλ α
ννυελ δε + δε 400 ηευρεσ δε πρεστατιονσ συρ
υν σιτε.
Ιλ πρχισε, εν χοµπλµεντ δυ δοχυµεντ υνιθυε
, λεσ ρισθυεσ σπχιφιθυεσ συρ υν σιτε ετ λεσ
χονδιτιονσ δε τραϖαιλ ετ δε σχυριτ ασσοχι
εσ. (Λα λιστε εστ αννεξε αυ δοχυµεντ).

5

6

∗Αχχιδεντ δυ τραϖαιλ δυ ◊ λ
α χοαχτιϖιτ αϖεχ λ εντρεπ
ρισε ιντερϖεναντε.
∗Μαλαδιε προφεσσιοννελλε
δυε ◊ λα χοαχτιϖιτ αϖεχ λ
εντρεπρισε ιντερϖεναντε.
∗Χηοχσ, ηευρτσ, χηυτεσ.
∗Τουσ ρισθυεσ λισ αυξ τρα
ϖαυξ δανγερευξ ραλισσ π

∗Ραλισερ υν πλαν δε πρϖεντιον εντρε λεσ δ
ευξ εντρεπρισεσ. Αρτιχλε Ρ 4512−7 δυ χοδε δυ
τραϖαιλ. (ϖοιρ δφινιτιον λιστε αννεξε δεσ
αρτιχλεσ δυ χοδε δυ τραϖαιλ). Πλυσ δε 400 η
ευρεσ ου τραϖαυξ δανγερευξ.
ου
∗Ραλισερ υνε ϖαλυατιον ρισθυε σιµπλιφιε
εντρε λεσ δευξ εντιτσ σ ιλ σ αϖρε θυε λεσ
χονδιτιονσ ν ιµποσεντ πασ λε πλαν δε πρϖε

4

10

∗Χοαχτιϖιτ εντρε αυ µοινσ δευξ
εντρεπρισεσ.

Χο αχτιϖιτ
αχτιϖιτ
Σιτυατιον λιε ◊ λ υτι
λισατιον δ υνε εντρε
πρισε εξτριευρε ου
λορσθυε ϖουσ τεσ λ
εντρεπρισε υτιλισε (χ
ηεζ λε χλιεντ)

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε
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METTRE LE DANGER EN
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(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
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SITUATIONS
ACTIVITES
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ντιον αφιν δε πρϖενιρ νανµοινσ λεσ ρισθυε
σ λισ ◊ λα χοαχτιϖιτ.

Travail isolé

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

∗Ρισθυε πουρ λα ϖιχτιµε δε
νε πασ τρε σεχουρυε.
∗Αγρεσσιον
∗Μαλϖειλλανχε
∗Χηυτε
∗Μαλαισε
∗Βλεσσυρε
∗Αχχιδεντ

∗Οργανισατιον δυ τραϖαιλ αϖεχ αυ µοινσ δε
υξ περσοννεσ πρσεντεσ δανσ λεσ λοχαυξ.

Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

∗Σιτυατιονσ ετ ρισθυεσ πουρ λε
σαλαρι, λισ αυ φαιτ δ τρε σευ
λ δανσ λεσ λοχαυξ δε λ εντρεπρ
ισε.

∗Εθυιπερ λα περσοννε δ υν ΓΣΜ αϖεχ δτεχτ
ιον περτε δε ϖερτιχαλιτ.

3

4

2

3

9

Indice risque final

αρ λ εντρεπρισε υτιλισε. ςο
ιρ λιστε αννεξε.

Γαιν ινδιχε

∗Μχονναισσανχε ρχιπροθυε δε
σ δανγερσ γνρσ παρ χηαθυε εν
τρεπρισε.
∗Τραϖαυξ δανγερευξ ραλισσ π
αρ λ υνε δεσ δευξ εντρεπρισεσ. (
ϖοιρ λιστε αννεξε).
∗Ιλ σ αγιτ δ υνε σιτυατιον ου λ
ε περσοννελ δε ϖοτρε εντρεπρισε
ιντερϖιεντ χηεζ ϖοτρε χλιεντ, ετ
σε τρουϖε ◊ εφφεχτυερ λεσ τραϖ
αυξ χονφισ εν πρσενχε δυ περσ
οννελ δε ϖοτρε χλιεντ, θυι λυι−µ
µε εξερχε σον αχτιϖιτ.
∗Μχονναισσανχε δεσ αχτιϖιτσ
ρχιπροθυεσ δεσ δευξ εντρεπρισ
εσ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ
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∗Φαιρε δεσ παυσεσ ργυλιρεµεντ
∗Εταβλιρ υνε ροτατιον δεσ τχηεσ πουρ αυγ
µεντερ λα ϖιγιλανχε.
∗Μαιντενιρ υνε τεµπρατυρε ετ υνε λυµιρε π
ερµετταντ αυ σαλαρι δε τραϖαιλλερ δανσ δε
βοννεσ χονδιτιονσ.
∗Πρϖοιρ υνε σαλλε δε ρεποσ χηαυφφε.
∗Σε ρενσειγνερ ργυλιρεµεντ συρ λεσ χονδιτι
ονσ µτορολογιθυεσ ετ δε τραφιχσ
∗Φαιρε συιϖρε σα ϖυε ργυλιρεµεντ παρ υν
οπηταλµολογιστε
∗ΕΠΙ αδαπτσ€: Γιλετσ ηαυτε ϖισιβιλιτ
∗ςηιχυλεσ θυιπσ ◊ υν βον νιϖεαυ δε σχυρι
τ

1
1

∗Χονσειλλερ αυ µαλαδε δε ρεστερ χηεζ λυι ετ
αππελερ σον µδεχιν.
∗Ινφορµερ λεσ σαλαρισ αψαντ τ εν χονταχ
τ αϖεχ λυι. Λε µαλαδε εστ χονταγιευξ λα ϖει
λλε δεσ πρεµιερσ σψµπτµεσ ετ λεσ σεπτ ϕου
ρσ θυι συιϖεντ.
∗Σι λε µαλαδε εστ πρσεντ, λ ισολερ ετ λυι φ
ουρνιρ υν µασθυε.
∗Λαϖαγε φρθυεντ δεσ µαινσ αυ σαϖον ου α
ϖεχ υνε σολυτιον ηψδρο αλχοολιθυε.
∗Υτιλισερ δεσ µουχηοιρσ ◊ ϕετερ εν πουβελλ

0.5

Αττεντιον ρισθυε δε π
πνι
βιλιτ!
βιλιτ
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Εξποσιτιον αυ ϖιρυσ
δε λα γριππε Α Η1Ν1

ΛΕΣ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝΣ
ΡΕΛΑΤΙςΕΣ Α ΧΕΤΤΕ
ΧΑΤΕΓΟΡΙΕ ∆Ε ΡΙΣΘ
ΥΕ ΣΟΝΤ ∆ΟΝΝΕΕΣ
Α ΤΙΤΡΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙ
Φ.

∗Τραϖαιλ εντρε 21η ετ 6η δυ µατ
ιν

∗Λε µινιστρε δυ τραϖαιλ δεµαν
δε λα µισε εν πλαχε δε µεσυρεσ δ
ε προτεχτιον δεσ σαλαρισ ετ δ
υν πλαν δε χοντινυιτ δε λ αχτι
ϖιτ (ΠΧΑ), λα µισε εν πλαχε δε
µεσυρεσ σανιταιρεσ ετ λ αχτυα
λισατιον δυ δοχυµεντ υνιθυε εν τ
ραιταντ λε ρισθυε δε πανδµιε γρ
ιππαλε.
∗Περσοννελ δε λ εντρεπρισε εξπ
οσ χηεζ λε χλιεντ.

∗Ρισθυε δε πανδµιε γριππαλ
ε.
∗Φιϖρε > 38°
∗ Χουρβατυρεσ.
∗Φατιγυε.
∗Σιγνεσ ρεσπιρατοιρεσ.
∗Τουξ.
∗∆ιφφιχυλτσ ρεσπιρατοιρεσ
.

3

2

3

8

4

2

3

9

Indice risque final

∗Τρουβλεσ δυ σοµµειλ
∗Τρουβλεσ διγεστιφσ
∗στρεσσ
∗σψνδροµεσ δπρεσσιφσ
∗Μαλαδιεσ χαρδιοϖασχυλα
ιρεσ
∗Υσυρε πρµατυρε δεσ σαλ
αρισ

Γαιν ινδιχε

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δυ µατριελ υ
τιλισ ου δεσ σιτυατιονσ µετταντ λε
δανγερ εν ϖιδενχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Travail de nuit

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

1

1
1
1
1
1

0.5

0.5
0.5
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∗Αυγµεντατιον προπορτιονν
ελλε δυ ρισθυε δ αχχιδεντ δ
ε τραϖαιλ ου δε µαλαδιε προ
φεσσιοννελλε εν φονχτιον δε

∗Αππλιθυερ ◊ τουτεσ λεσ περσοννεσ σανσ εξ
χεπτιον, λα πρϖεντιον ταβλιε ετ αππλιθυε
παρ ποστε δε τραϖαιλ ου εξποσιτιον ◊ υν ρισ
θυε ιδεντιφι.

Indice risque final

∗Αυγµεντατιον δυ ρισθυε εν φον
χτιον δε λ αυγµεντατιον δε περσ
οννεσ δανσ λ εντρεπρισε.

Γαιν ινδιχε

Ρισθυεσ αυγµεντ
αυγµεντσ λι
λι
σ αυ νοµβρε δε περσο
ννελ εξποσ
εξποσ

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

εσ ◊ χουϖερχλεσ.
∗Νεττοψαγε φρθυεντ δεσ ποιγνεσ δε πορτεσ,
τλπηονεσ, οβϕετσ ου µευβλεσ εν χονταχτ α
ϖεχ λεσ µαινσ.
∗Ινφορµερ λε περσοννελ δε νεττοψαγε δεσ πρ
χαυτιονσ ◊ πρενδρε (ραλισερ υν πλαν δε πρ
ϖεντιον αϖεχ λα σοχιτ δε νεττοψαγε).
∗Αρερ λεσ λοχαυξ λε πλυσ ποσσιβλε αυ µοι
νσ 10 µινυτεσ ◊ χηαθυε φοισ.
∗Σι λεσ λοχαυξ σοντ χλιµατισσ λαισσερ εντ
ρερ λ αιρ εξτριευρ ετ αρρτερ λε ρεχψχλαγε
σι ποσσιβλε.
∗Λιµιτερ λεσ ρυνιονσ, λ υτιλισατιον δ ασχ
ενσευρ, λεσ ρασσεµβλεµεντσ, ποστεσ δε τραϖ
αιλ δισταντσ δε πλυσ δε 2 µτρεσ.
∗Πρϖοιρ 4 µασθυεσ ΦΦΠ2/ περσοννε/παρ ϕο
υρ εν χασ δε χονταχτ αϖεχ δυ πυβλιχ.
∗Πρϖοιρ δεσ µασθυεσ ΦΦΠ2 πουρ λε περσο
ννελ, ϖισιτευρσ ετ πρεσταταιρεσ.
∗Πλαν δε πρϖεντιον αϖεχ λε χλιεντ πουρ λε
σ εντρεπρισεσ τραϖαιλλαντ χηεζ λε χλιεντ.

ΛΕΣ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝΣ Μ
ΕΝΤΙΟΝΝΕΕΣ ΠΕΥςΕ
ΝΤ ΤΟΥΤΕΦΟΙΣ ΕΤΡΕ
ΑΠΠΛΙΘΥΕΕΣ ΕΝ Χ
ΑΣ ∆Ε ΣΙΜΠΛΕ ΓΡΙΠ
ΠΕ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

Ο

4

2

2

8

5

3

0.5
0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

0.5
0.5
0.5
2.5
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αρτ. 17 ∆χρετ 77−1133
∆υ 21/09/77 µοδιφιε
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
ερνσ.

Ο

∗Εξπλοσιον
∗Αυτρε ◊ δφινιρ€

∗Εφφεχτυερ υν πλαν δε πρϖεντιον δανσ λεθυ
ελ λε χλιεντ εξποσε ◊ λ εντρεπρισε σεσ σπχι
φιχιτσ θυι εν φοντ υνε ινσταλλατιον χλασσ
ε.
∗Ρεσπεχτ δεσ νορµεσ µισεσ εν πλαχε δυ φαιτ
δε λα σπχιφιχιτ δε λ ινσταλλατιον
∗ςιγιλανχε αχχρυε δυ φαιτ δε λα σπχιφιχιτ δ
ε λ ινσταλλατιον

8

4

3

4

11

Indice risque final

2.5

Γαιν ινδιχε

∗Φορµερ ετ ινφορµερ τουτ νουϖεαυ περσοννε
λ εντραντ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ σιτυατιον
σ µετταντ λε δανγερ εν ϖιδενχε

λ αυγµεντατιον δυ περσονν
ελ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

Πρεστατιονσ συρ υνε
ινσταλλατιον Χλασσ
Χλασσ
ε

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

Χονχερνε λε νουϖεαυ πε
ρσοννελ εντραντ δανσ λ
εντρεπρισε

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Adresse :

Γαιν ποσσιβλε

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

3
3

DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DE DEPLACEMENT ET DU NOMBRE DE VEHICULES CONCERNES : L’entreprise possède…
PARTIE 2 : RISQUE ROUTIER
Χεττε παρτιε χονχερνε λεσ εντρεπρισεσ δοντ χερταινσ σαλαρισ σε δπλαχεντ αϖεχ λεσ ϖηιχυλεσ δε λα σοχιτ.
Ραππελ€: Λε χηεφ δ εντρεπρισε α υνε οβλιγατιον δε σ
σχυριτ
χυριτ χονχερναντ λα σαντ
σαντ πηψσιθυε ετ µενταλε δε σον περσοννελ. Λε σαλαρι
σαλαρι α γαλεµεντ λ οβλιγατιον δε πρενδρε σοιν δε σα σαντ
σαντ ετ δε σα σ
χυριτ
χυριτ αινσι θυε δε χελλεσ δεσ αυτρεσ περσοννεσ χονχερν
χονχερνεσ δυ φαιτ δε σεσ αχτεσ ου δε σεσ οµισσιονσ αυ τραϖαιλ.
Σιτυατιονσ ετ εξποσιτ Φαιρε υνε δεσχριπτιον δεσ ϖηιχυλε
4
3
3
10
∗Αχχιδεντ συπερφιχιελ.
∗ςριφιερ ργυλιρεµεντ θυε λε χονδυχτευρ εσ 0.3
ιονσ λι
∗Αχχιδεντ γραϖε.
τ τουϕουρσ εν ποσσεσσιον δε σον περµισ δε χ
λιεσ ◊ λα χονδυι σ χονχερνσ,
τε δ υν ϖ
∗Ρισθυε αυγµεντ δ αχχιδεν
ονδυιρε.
ϖηιχυλε δε σ Φαιρε υνε δεσχριπτιον δε λευρ υτιλι
σατιον ετ δεσ σιτυατιονσ πουϖαντ µ
οχι
τ.
∗Φαιρε σιγνερ υνε αττεστατιον αυ χονδυχτευ 0.3
οχιτ
εττρε λε δανγερ εν ϖιδενχε.
∗Χουπσ, χηοχσ, χρασεµεντ
ρ αττεσταντ θυε σον περµισ εστ ϖραι ετ εν χο
Πρχισεζ λα νατυρε ετ λ
σ, λισ αυξ λµεντσ τρανσπ
υρσ δε ϖαλιδιτ. Εν εφφετ λε χηεφ δ εντρεπρισε ν
∗Χονδυιτε σανσ περµισ συιτε ◊ σ
ε νοµβρε δε ποστεσ χονχ
α πασ αυτοριτ πουρ φαιρε ϖριφιερ λα ϖαλιδιτ δ
ορτσ.

- 34 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com

Document Unique

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

∗ΤΜΣ (λυµβαγο, εντορσε, τε
νδινιτε), γλισσαδεσ ετ χηυτε
σ, λισ ◊ λα µανυτεντιον δεσ
λµεντσ τρανσπορτσ.

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

υσπενσιον ου περτε δεσ ποιντσ.
∗Χονδυιτε εν τατ δ ιϖρεσσε ου
δε δρογυε
∗Κιλοµτραγε παρχουρυ ιµπορτα
ντ.
∗Μαυϖαισε οργανισατιον δεσ δ
πλαχεµεντσ γνραντ υνε πρεσσι
ον δυ τεµπσ.
∗ςηιχυλε νον εντρετενυ ου νον
ρϖισ
∗Υσαγε δυ ΓΣΜ πενδαντ λα χονδ
υιτε.
∗Νον ρεσπεχτ δεσ ργλεσ δε χονδ
υιτε, (ϖιτεσσε, σιγναλισατιον).
∗Τρανσπορτ δε µαρχηανδισεσ, δ
ουτιλσ, δε µατριελ, δ οβϕετσ,
δε προδυιτσ χηιµιθυεσ.
∗Τρανσπορτ παρ υν χονδυχτευρ
δε λ εντρεπρισε, δ αυτρεσ σαλα
ρισ δε λα σοχιτ.
∗Χηυτεσ δ οβϕετσ δανσ λ ηαβι
ταχλε.
∗Μανυτεντιον, χηαργεµεντ, δχη
αργεµεντ δε
µατριελ, οβϕετσ, προδυιτσ, µαρ
χηανδισεσ, ουτιλσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

ερνσ παρ λα χονδυιτε δε
ϖηιχυλεσ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

εσ περµισ δε σεσ χονδυχτευρσ παρ λα πρφεχτυρε. Ι
λ σ αγιτ δ υν δλιτ πρϖυ παρ λ αρτιχλε Λ255−8 δ
υ χοδε δε λα ρουτε. Χεπενδαντ λε χηεφ δ εντρεπρισ
ε ρεστε ρεσπονσαβλε δυ περσοννελ τρανσπορτ ϖε
ντυελ, δυ χονδυχτευρ ετ δεσ αχτεσ δε σον περσονν
ελ€!

∗Μεττρε εν πλαχε υνε φορµατιον ετ υνε ινφορ
µατιον συρ λεσ οβλιγατιονσ δυ χονδυχτευρ θ
υι δοιτ σ ενγαγερ παρ χριτ ◊ ρεσπεχτερ λ ιν
τερδιχτιον δε βοιρε, δε σε δρογυερ δε τλπηον
ερ αυ ϖολαντ. Ιλ δοιτ σ ενγαγερ ◊ ρεσπεχτερ
λεσ ργλεσ δυ χοδε δε λα ρουτε.
∗Εντρετιεν ργυλιερ δεσ ϖηιχυλεσ αυξ πριο
δεσ πρϖυεσ.
∗ςριφιερ λεσ νιϖεαυξ, πρεσσιον δεσ πνευσ, δ
ιϖερσ οργανεσ δυ ϖηιχυλε φαχιλεµεντ αχχε
σσιβλεσ εντρε λεσ ρϖισιονσ.
∗Οργανισατιον οπτιµισε δεσ δπλαχεµεντσ π
ερµετταντ δε σουστραιρε λα πρεσσιον δυ τεµ
πσ.
∗Σι ιλ ψ α οβλιγατιον δε χοµµυνιχατιον τλπ
ηονιθυε πενδαντ λεσ δπλαχεµεντσ, στοππερ
λε ϖηιχυλε αϖαντ υτιλισατιον δυ ΓΣΜ, ου β
ιεν θυιπερ λε ϖηιχυλε δ υνε χοννεξιον διρε
χτε.
∗Πουρ λεσ εντρεπρισεσ τρανσπορταντ διϖερ
σ λµεντσ, αδαπτερ λε ϖηιχυλε αφιν θυε το

1.2

0.3
0.3

0.3

0.3
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υτ σοιτ αρριµ ου χαλ δανσ λε βυτ δ ϖιτερ
λεσ χηυτεσ ου προϕεχτιονσ δ οβϕετσ. Πουρ
λεσ µατριελσ πλυσ λουρδσ λ αρριµαγε περµ
ετ δ ϖιτερ λε δπορτ δυ ϖηιχυλε εν χασ δε φ
ρειναγεσ, δε ϖιραγεσ ου δ χαρτσ. (Ποιντσ δ
ανχραγε, σανγλεσ, γριλλε δε σπαρατιον εντ
ρε λ ηαβιταχλε ετ λε χοφφρε).
∗Πουρ λα µανυτεντιον, θυιπερ λε ϖηιχυλε δ
ε ραµπεσ ου δε ηαιλλον αφιν δ ϖιτερ λε πορ
τ δε χηαργεσ.
∗Πουρ λεσ προδυιτσ διϖερσ τρανσπορτσ, ρ
παρτιρ λε ποιδσ αφιν δ ϖιτερ λεσ ρισθυεσ λι
σ αυξ πορτσ δε χηαργεσ (ΤΜΣ διϖερσ). ∗Εθυ
ιπερ λε περσοννελ δεσ ΕΠΙ αδαπτσ ◊ λα µαν
υτεντιον (γαντσ, χηαυσσυρεσ δε σχυριτ αυ
χοεφφιχιεντ δ αδηρενχε 0.26 ◊ χραµπονσ).
∗Χοντρλεσ τεχηνιθυεσ εφφεχτυσ αυξ δατεσ
πρϖυεσ.
∗Πρϖοιρ υνε τρουσσε δε σεχουρσ παρ ϖηιχ
υλε.
∗Βαλισαγε δεσ ζονεσ δε χηαργεµεντ παρ χνε
σ, τριανγλεσ, ου ρυβαν δε βαλισαγε. Γιλετ ηα
υτε ϖισιβιλιτ.
∗Ιντερδιχτιον δε φυµερ δανσ λε ϖηιχυλε.
∗Πρϖοιρ υν εξτινχτευρ.
∗Ρεσπεχτ ιµπρατιφ δυ νοµβρε δε περσοννεσ τ
ρανσπορτεσ.

Indice risque final

Γαιν ινδιχε

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3
0.3
0.3

- 36 Ce document unique n’est qu’un modèle qui n’est pas susceptible d’être adapté à toutes les situations. En aucun cas la responsabilité de la société Adnconseils.com ne pourra être engagée pour
toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com

Document Unique

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ

πρϖ
Τοταλ ινδιχε ρισθυε αϖαντ πρ
εντιον

Γαιν ινδιχε

Indice risque final

PREVENTIONS, OBLIGATIONS,
COMMENTAIRES:
Les commentaires sont rajoutés dans
cette colonne pour préciser ce qui doit
l’être.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

BLESSURES, MALADIES,
(RISQUES, DANGERS,
CONSEQUENCES)

Γαιν ποσσιβλε

SITUATIONS POUVANT
METTRE LE DANGER EN
EVIDENCE
(CONTRAINTES ET CAUSES)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

Adresse :

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

Société :

FAMILLES DE
RISQUES:
UNITES TRAVAIL
EXPOSITIONS
SITUATIONS
ACTIVITES

0

0

0

0

000

000.0

000.0

0.3
0.3
0.3

ΤΟΤΑΥΞ

0
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toutes conséquences et pour tout dommage direct et/ou indirect et/ou perte financière causés à l’utilisateur, résultant de l’usage du présent modèle de document unique. Ce modèle est une œuvre
de l’esprit protégée par les droits d’auteur, les droits voisins et les droits qui pourraient être reconnus postérieurement. Il reste la seule propriété de la société Adnconseils.com

ATTESTATION
ϑε σουσσιγν
σουσσιγν
Φαιτ ◊ .................,
................., λε

ρεχονναισ
ρεχονναισ αϖοιρ τ ινφορµ
ινφορµ παρ Μ .......... χονχερναντ λα χονδυιτε δεσ ϖ
ϖηιχυλεσ θυε µον περµισ εστ ϖραι ετ εστ εν χουρσ δε ϖαλιδιτ
ϖαλιδιτ.
..

Σιγνατυρε

Χονχερναντ λα χονδυιτε δεσ ϖ
ϖηιχυλεσ€:
ϑε σουσσιγν
ρεχονναισ
σουσσιγν
ρεχονναισ αϖοιρ τ ινφορµ
ινφορµ παρ Μ.............
Μ............. δε λ οβλιγατιον λορσ δε λα χονδυιτε δεσ ϖ
ϖηιχυλ
ηιχυλεσ δε ΝΟΜ δε νε πασ βοιρε, νε πασ µε δρογυερ νι τ
τλ
πηονερ εν χονδυισαντ ετ θυε σι ϕε συισ φυµευρ δε ρεσπεχτερ λα λοι συρ λ ιντερδιχτιον δε φυµερ δανσ λεσ
λεσ ϖ
ϖηιχυλεσ.
Φαιτ ◊ ....................,
...................., λε

..

Signature
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ATTESTATION DE ΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΥΡ ΛΑ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΡΙΣΘΥΕΣ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛΣ

ϑε σουσσιγν
σουσσιγν Μονσιευρ .................,
................., διριγεαντ ετ ρεσπονσαβλε
ρεσπονσαβλε σ
σχυριτ
χυριτ δε ...................... αττεστε αϖοιρ δονν
δονν λα φορµατιον ετ λεσ ινφορµατιονσ ν
νχεσσαιρεσ ◊
. χονχ
ερναντ λα πρ
πρϖεντιον δεσ ρισθυεσ προφεσσιοννελσ δανσ λ εντρεπρισε. Λε συππορτ υτιλισ
υτιλισ πουρ λα φορµατιον εστ λε δοχυµεντ υνιθυε. Χε δοχυµεντ ρεστε ◊ λα δισποσιτιον δυ σ
αλαρι
αλαρι πουρ τουτε χονσυλτατιον.

Φαιτ ◊ ..................,
.................., λε

,

Μονσιευρ ................. (Χαχηετ
(Χαχηετ ετ σιγνατυρε)

ϑε σουσσιγν
ρεχοννα
φορµ ετ ινφορµ
ινφορµ παρ Μονσιευρ ....................
....................,, διριγεαντ ετ ρεσπο
ρεσπονσαβ
νσαβλε
σχυριτ
χυριτ δε ..............,
σουσσιγν Μονσιευρ
ρεχοννα
σ αϖοιρ τ φορµ
νσαβ
λε σ
.............., χονχερναντ λα πρ
πρϖεντιον
δεσ ρισθυεσ δανσ λ εντρεπρισε. ϑ αχχεπτε ετ ϕε µ ενγαγε ◊ ρεσπεχτερ τουτεσ λεσ χονσιγνεσ δε σ
σχυριτ
χυριτ δανσ λ εντρεπρισε, θυε χε σοιτ ◊ µον ποστε δε τραϖαιλ ετ δανσ λεσ λοχ
αυξ. ϑε µ ενγαγε ◊ ρεσπεχτερ
ρεσπεχτερ τουτεσ λεσ χονσιγνεσ αφιν δε πρ
πρσερϖερ ετ προτ
προτγερ µα σαντ
σαντ πηψσιθυε ετ µενταλε ετ χελλε δε µεσ χολλ
χολλγυεσ.

Φαιτ ◊ ............................
............................,
.., λε
λε

.,
.,

(Λυ
(Λυ ετ αππρουϖ
αππρουϖ + σιγνατυρε)
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

CALENDRIER DES ACTIONS A MENER DANS L’ENTREPRISE POUR LA PREVENTION DES RISQUES ET DANGERS
∆ατε βυτοιρ δε µισε εν πλαχε

Υνιτσ δε τραϖαιλ
Εξποσιτιον
Σιτυατιον

Γαιν ινδιχε

Νουϖελ ινδιχε

∆ατε µισε εν πλαχε πρϖεντιον
Ρισθυεσ/δανγερσ νον τραιτσ

Αχτιον πρϖεντιϖε ◊ µεττρε εν πλαχε
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

SUIVI MATERIEL
∆ατε µισε ε
ν πλαχε ετ
ϖριφιχατιο
ν

Ματριελ

Νυµρο

Σιτε

Νοµ Τεχηνιχιεν µ
αιντενανχε

Ποιντσ ϖριφισ

Ρπαρατιονσ/χοµµενταιρεσ

∆ατε Προχηα
ινε ϖριφιχατ
ιον

Σιγνατυρε
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

SUIVI MATERIEL
∆ατε µισε ε
ν πλαχε ετ
ϖριφιχατιο
ν

Ματριελ

Νυµρο

Σιτε

Νοµ Τεχηνιχιεν µ
αιντενανχε

Ποιντσ ϖριφισ

Ρπαρατιονσ/χοµµενταιρεσ

∆ατε Προχηα
ινε ϖριφιχατ
ιον

Σιγνατυρε
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

ACTUALISATION DOCUMENT UNIQUE
Date dernière révision

Intervenants

Signatures

Détails de la révision (ex. : RAS, nouveaux risques et dangers, actions nouvelles
mises en place, nouvelles unités de travail …)
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

FICHE EVALUATION DES RISQUES (F.E.R.) CHEZ LE CLIENT
Nom client :
Adresse :
Interlocuteur :
Tél :

Client nécessitant un plan de prévention oui
non
Prestations > à 400 heures par an
Prestations sur la liste des travaux dangereux
Préciser : ……………………………………………………………..

Aide : Se référer au Document unique

Υνιτσ δε τραϖαιλ
Εξποσιτιονσ
Σιτυατιονσ
Αχτιϖιτσ

Σιτυατιονσ πουϖαντ µεττρε λε δανγερ εν ϖιδενχε

Ρισθυεσ/∆ανγερσ

Πρϖεντιονσ
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

Fiche Evaluation Risques

LISTE DES προδυιτσ ετ µατ
µατριελ µισ εν πλαχε συρ λε σιτε

L’information, la formation et l’utilisation sont décrites dans la partie prévention de la Fiche Evaluation des Risques client (F.E.R.) et appliquées.

Produits

Ματριελσ

Risque ou pictogramme

Νυµροσ

Unités de travail et utilisateurs

Υνιτσ δε τραϖαιλ ετ υτιλισατευρσ
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

EPI SUR LE SITE ET PAR AGENT

ΕΠΙ νχεσσαιρεσ συρ λε σιτε

Noms

ΕΠΙ εν ποσσεσσιον δε λ αγεντ

ΕΠΙ ρεσταντ συρ σιτε

Λεσ σαλαρισ εν χηαργε δεσ πρεστατιονσ συρ λε σιτε αττεστεντ αϖοιρ λυ ου σ τρε φαιτ λιρε λα Φ.Ε.Ρ. χλιεντ, αϖοιρ ρευ λα φορµατιον ετ λεσ ινφορµατιονσ νχεσσαιρεσ πουρ εφφεχτυερ λευρ τραϖ
αιλ δανσ δε βοννεσ χονδιτιονσ δε σχυριτ. Ιλσ δχλαρεντ αχχεπτερ ετ αππλιθυερ λεσ χονσιγνεσ θυι λευρ οντ τ δοννεσ παρ χριτ ετ οραλεµεντ.

Φ.Ε.Ρ. ραλισε παρ€:
Σιγνατυρε€:

Φονχτιον€:

Noms des salariés

Unité de travail concernée

Signature

Nombre de pages F.E.R. et annexes :
Fiche pictogramme.
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

DOCUMENT UNIQUE- INFORMATIONS - NOTICE EXPLICATIVE

Selon l’article R4121-1 du Code du Travail, « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou établissement. »
Selon l’article L4121-1 du Code du Travail, « le chef d’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de son entreprise. »
Pour ce faire, différentes phases sont à mettre en place :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Eviter les risques
Evaluer les risques qui ne peuvent être évités
Combattre les risques à la source
Adapter le travail à l’homme
Tenir compte de l’évolution de la technique
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins
Planifier la prévention en intégrant techniques, organisation du travail, conditions de travail, relations sociales …
Prendre des mesures de protection collective prioritairement aux actions individuelles
Donner des instructions précises et correctes aux travailleurs.

RISQUE MINEUR :
En l’absence, l’insuffisance, le non mise à jour du document unique Selon l’article R4741-1 : « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques,
dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1500€). La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans
les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal (3000€). »

RISQUE MAJEUR :
En cas d’accident ou de maladie professionnelle : La faute inexcusable de l’employeur
L'évolution du code pénal et de la jurisprudence ont aggravé les sanctions encourues par les employeurs en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Désormais, c’est une
présomption de responsabilité qui pèse sur l’employeur.
En l’absence ou insuffisance du document unique, la faute inexcusable est établie systématiquement. Dans ce cas, l’employeur devient responsable sur son patrimoine. Il est dès lors tenu de
rembourser aux organismes sociaux, les indemnités allouées aux victimes
Dans le domaine pénal, l’employeur peut être poursuivi pour atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique d’autrui et pour délit de mise en danger d’autrui.
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

Comment définir la faute inexcusable ?
Dans plusieurs arrêts du 28 février 2002 concernant des salariés atteints de maladies professionnelles ou victimes d’accidents du travail la chambre sociale a dégagé une nouvelle définition de la
faute inexcusable selon laquelle l'employeur est tenu, en matière de prévention des risques, à une obligation de sécurité et de résultat, elle considère depuis que tout accident ou maladie d'origine
professionnelle constitue un manquement à cette obligation ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur peut être invoquée dès lors que l’accident ou la maladie sont reconnus à titre professionnel.
La reconnaissance d'une faute inexcusable a pour effet d'entraîner une majoration de la rente (cf. Code de la Sécurité Sociale article L. 452-1).
Indépendamment de cette majoration, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices personnels qu'il a subis. A savoir :
Préjudice causé par ses souffrances physiques,
Préjudice causé par ses souffrances morales,
Préjudices esthétiques,
Préjudice d'agrément,
Préjudice entraînant la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans le cas d’indemnités complémentaires : Elles seront versées directement par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Ces informations juridiques concernant les risques n’ont pas pour vocation de créer une inquiétude, mais de montrer l’importance d’établir avec soin le document unique tout en prenant les
dispositions pour qu’il soit efficace pour la protection du personnel et du chef d’entreprise. Le « Document unique » est souvent mal connu ou mal compris. Ce qu’il faut retenir est qu’il est utile
pour protéger le personnel car toutes les entreprises n’ont pas les mêmes risques, mais toutes en ont quelle que soit la taille ou le secteur d’activité.
Il est important de savoir qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ou la maladie soient graves. Une chute, une jambe cassée, une agression, un stress établi, une chute d’objet, une situation de
travailleur isolé sont quelques éléments qui suffisent à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il faut être conscient que si la faute de l’employeur est reconnue, les condamnations et sanctions financières peuvent être très élevées et ne sont rarement négligeables.
C’est pourquoi notre société ADN conseils vous accompagne pour établir le document unique ou le mettre à jour de la façon suivante.
Le « Document unique » est personnalisé et finalisé par ADN conseils avec le chef d’entreprise ou une personne déléguée connaissant bien l’entreprise et l’activité (de 1 à 4 heures selon
l’entreprise).
Définition des unités de travail et expositions.
Situations générées par la vie de l’entreprise.
Evaluation, quantification des risques et dangers liés à l’activité.
Définition et réflexion des différentes préventions.
Mise en place du plan d’action.
Nous proposons surtout des méthodes et des solutions faciles à mettre en place pour éviter la faute inexcusable en cas de non respect des règles de sécurité par un salarié. Il ne s’agit pas de
solutions miracle mais simplement l’application de méthodes logiques, fruit de notre expérience. Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle il ne suffit pas d’avoir un
« DU » rempli avec soin, mais il faut pouvoir démontrer si besoin que le salarié a bien été formé et informé et qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité.
ADN conseils propose également une Assistance conseil téléphonique ou électronique permanente avec chaque client dont le document unique est mis en place, (prestation comprise dans le prix).
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

Organisation du document unique et informations importantes :
Προτοχολε ετ µοδε δ υτιλισατιον€:
υτιλισατιον λα λοι ν ιµποσε πασ δε δοχυµεντ τψπε εξηαυστιφ.
Λε δοχυµεντ υνιθυε εστ µισ ◊ ϕουρ αυ µοινσ υνε φοισ παρ αν.
Ιλ εστ χονσειλλ
χονσειλλ ϖοιρε οβλιγατοιρε δε δεµανδερ ◊ ϖοσ φουρνισσευρσ δε ϖουσ φουρνιρ λεσ φιχηεσ τεχηνιθυεσ ετ λεσ φιχηεσ δε δοννεσ σχυριτ δε χηαθυε ρφρενχε δε π
ροδυιτ υτιλισ, πουρ λεσ εντρεπρισεσ υτιλισαντ δεσ προδυιτσ χηιµιθυεσ πουρ λευρ αχτιϖιτ. ςοσ φουρνισσευρσ νε πευϖεντ πασ λε ρεφυσερ, ιλσ εν οντ λ οβλιγατιον. Ιλ χ
ονϖιεντ γαλεµεντ δ αννεξερ χεσ δοχυµεντσ αϖεχ λε δοχυµεντ υνιθυε.
Λεσ πρεµι
πρεµιρεσ παγεσ δυ δοχυµεντ υνιθυε,
υνιθυε παρτιε ταβλεαυ φουρνισσεντ λεσ ινφορµατιονσ δ λαβορατιον δυ δοχυµεντ. Ιλ σ αγιτ δε λα παρτιε εσσεντιελλε δυ δοχυµεντ.
Υνε ϖαλυατιον ρισθυεσ χλιεντσ (Φιχηε ϖαλυατιον ρισθυεσ χλιεντσ)€: Πουρ λεσ εντρεπρισεσ δοντ λα προδυχτιον σ εφφεχτυε εν δεηορσ δεσ λοχαυξ ου χηεζ λε χλιεντ. Ι
λ εστ ϕυστιφι δε ρεµπλιρ λα φιχηε ϖαλυατιον δεσ ρισθυεσ χλιεντσ σι λεσ πρεστατιονσ εφφεχτυεσ χηεζ λε χλιεντ νε δπασσεντ πασ 400 ηευρεσ/αν (αυ δεσσυσ δε χε σευ
ιλ, λε πλαν δε πρϖεντιον σ ιµποσε) ετ σι λεσ πρεστατιονσ νε σοντ πασ χλασσεσ δανσ λα λιστε δεσ τραϖαυξ δανγερευξ (σι τραϖαυξ δανγερευξ, λε πλαν δε πρϖεντιον σ
ιµποσε).Λα φιχηε ϖαλυατιον δεσ ρισθυεσ χλιεντσ (ΦΕΡ) περµετ υνε ϖαλυατιον περσονναλισε δτερµιναντ λεσ ρισθυεσ ποτεντιελσ (τραϖαιλλευρ ισολ, δνιϖελλατιον
σ δε σολσ ) ετ τουτεσ παρτιχυλαριτσ σπχιφιθυεσ συρ λε σιτε δυ χλιεντ. Λεσ ραππελσ σχυριτ δε βασε σοντ ινσχριτσ. Υνε φοισ λεσ ρισθυεσ ϖαλυσ ετ λα φιχηε ρεµπλι
ε, λε ρεσπονσαβλε σουµετ λ ινφορµατιον δε φαον εξηαυστιϖε ◊/αυξ σαλαρισ τραϖαιλλαντ συρ λε σιτε. Ιλ λευρ λιτ ετ λευρ φαιτ λιρε λα φιχηε ετ λευρ δεµανδε δε σιγνερ
πουρ αττεστερ αϖοιρ πρισ χονναισσανχε δεσ ρισθυεσ ποτεντιελσ δυ σιτε ετ δεσ µοψενσ δε πρϖεντιον ◊ αππλιθυερ. Ραππελονσ−λε, λε χηεφ δ εντρεπρισε α υνε οβλιγατιον
δε ρσυλτατ δε σχυριτ. Ιλ εστ χονσειλλ δε φαιρε σψστµατιθυεµεντ υνε φιχηε ϖαλυατιον δυ ρισθυε χλιεντ (πουρ λεσ εντρεπρισεσ δοντ λ αχτιϖιτ σε σιτυε εν δεηορσ
δυ σιγε, συρ λε σιτε δυ χλιεντ) θυελθυε θυε σοιτ λα στρυχτυρε δυ σιτε δ ιντερϖεντιον αφιν δε νε πασ οµεττρε υν ρισθυε ετ δ ινδιθυερ λεσ σπχιφιχιτσ δυ σιτε. Ιλ χονϖιεν
τ δε χλασσερ χε δοχυµεντ αϖεχ λε δοχυµεντ υνιθυε.
Υνε φιχηε τψπε θυι πευτ τρε µοδιφιε σελον λα ταιλλε ετ λ αχτιϖιτ δε λ εντρεπρισε εστ δεστινε ◊ ταβλιρ θυε λα φορµατιον ετ λ ινφορµατιον α βιεν τ δισπενσε ◊ χηα
θυε περσοννε πρσεντε ετ εντραντε δανσ λ εντρεπρισε. Τουτεσ λεσ ινφορµατιονσ λιεσ ◊ λα προτεχτιον δυ περσοννελ πευϖεντ ψ τρε αϕουτεσ. Χεττε φιχηε πευτ παρ εξεµ
πλε, σι λ εντρεπρισε εστ πετιτε, µεντιοννερ θυ υν εξεµπλαιρε δυ ↔€∆Υ€≈ α τ ρεµισ αυ σαλαρι. Χε δοχυµεντ δοιτ τρε σιγν παρ λε σαλαρι θυι ρεχοννατ λε χοντενυ δ
ε χεττε φιχηε ετ θυι σ ενγαγε ◊ ρεσπεχτερ λεσ χονσιγνεσ δε σχυριτ δανσ λ εντρεπρισε ταντ πουρ πρσερϖερ σα σαντ πηψσιθυε ετ µενταλε θυε χελλε δε σεσ χολλγυεσ θ
υι πουρραιεντ τρε ϖιχτιµεσ δ υν νον ρεσπεχτ δεσ χονσιγνεσ δυ σαλαρι χονχερν.
Υν συιϖι εντρετιεν ετ µαιντενανχε µατ
µατριελσ€: Ιλ χονϖιεντ δε λιστερ, ετ νυµροτερ αυ µαξιµυµ λε µατριελ υτιλισ δανσ λ εντρεπρισε. Ιλ φαυτ ενσυιτε συιϖαντ υν πλανν
ινγ ταβλι δφινισσαντ λεσ ποιντσ ◊ ϖριφιερ ετ λα πριοδιχιτ (εξ. πατιν δ χηελλεσ, φιλ ασπιρατευρ, µατριελ λεχτριθυε ), φαιρε ϖριφιερ τουσ λεσ µατριελσ παρ υν τ
εχηνιχιεν χοµπτεντ (ιλ πευτ σ αγιρ δ υν ρεσπονσαβλε σχυριτ δε λ εντρεπρισε). Απρσ χηαθυε ιντερϖεντιον, ινδιθυερ συρ λα φιχηε λεσ ποιντσ ϖριφισ ετ ρπαρσ ετ λ
α προχηαινε ρϖισιον. Χελα σ αππλιθυε συρτουτ πουρ λεσ εντρεπρισεσ θυι υτιλισεντ δυ µατριελ πουρ λευρ προδυχτιον.
Υνε αχτυαλισατιον δυ δοχυµεντ υνιθυε€: Λε δοχυµεντ υνιθυε δοιτ τρε µοδιφι ετ αχτυαλισ αυ µοινσ υνε φοισ παρ αν ετ/ου ◊ χηαθυε µοδιφιχατιον αππορτε δανσ
λ ε
ντρεπρισε τουχηαντ λεσ υνιτσ δε τραϖαιλ, λα σιτυατιον ου λ εξποσιτιον, λ οργανισατιον δυ τραϖαιλ Νοτρε σοχιτ ϖουσ φερα λε ραππελ σψστµατιθυε ◊ δατε αννιϖ
ερσαιρε.
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Notice Explicative Document Unique
Société :

Adresse :

Λεσ πρ
πρϖεντιονσ/οβλιγατιονσ εξισταντε
σ ετ ◊ πρ
πρϖοιρ€:
ϖοιρ Χε σοντ λεσ µοψενσ πο
σσιβλεσ πουρ διµινυερ αυ µαξιµυµ λεσ ρ
ισθυεσ ου δανγερσ.
Νουσ προποσονσ υν χερταιν νοµβρε δε π
ρϖεντιονσ/οβλιγατιονσ δανσ λε δοχυµε
ντ υνιθυε. Ιλ ν εστ πασ νχεσσαιρε θυε τ
ουτεσ λεσ αχτιονσ δε πρϖεντιον σοιεντ
αππλιθυεσ, τουτεσ λεσ σιτυατιονσ ταν
τ υνιθυεσ€; µαισ ιλ φαυτ θυ υν χερταιν
νοµβρε δε πρϖεντιονσ σοιεντ µισεσ εν π
λαχε πουρ διµινυερ λεσ ρισθυεσ. Χερται
νεσ πρϖεντιονσ σοντ πευτ τρε δϕ◊ πρ
ϖυεσ δανσ ϖοτρε οργανισατιον. ςουσ πο
υϖεζ δονχ θυαντιφιερ δεσ γαινσ δ ινδιχε
ιµµδιατεµεντ. Σι δεσ πρϖεντιονσ νε σο
ντ πασ αππλιθυεσ µαισ δοιϖεντ λ τρε,
ιλ χονϖιεντ, εν φονχτιον δε λ υργενχε, δε
πλανιφιερ λεσ αχτιονσ δε πρϖεντιον εν
πρχισαντ λα δατε βυτοιρ δε µισε εν πλα
χε. Λε γαιν δ ινδιχε σ αππλιθυε ◊ λα µισ
ε εν πλαχε δε λα µεσυρε δε πρϖεντιον.
Σι ϖοτρε εντρεπρισε εστ εν µεσυρε δε ρπ
ονδρε φαϖοραβλεµεντ ◊ τουτεσ λεσ πρϖ
εντιονσ πρϖυεσ δανσ λε δοχυµεντ υνιθυ
ε, ϖουσ αττεινδρεζ υν χοεφφιχιεντ ρισθυ
ε φιναλ τρσ ιντρεσσαντ.

Ινδιχε ρισθυε φιναλ

Λεσ ρισθυεσ ετ δανγ
ερσ λι
λισ αυξ εξποσι
τιονσ ου υνιτ
υνιτσ δε τ
ραϖαιλ€:
ραϖαιλ Ιλ σ αγιτ
δε δφινιρ λεσ ρισθυ
εσ δε βλεσσυρεσ, δε
µαλαδιεσ, δ αχχιδ
εντσ λισ αυξ σιτυα
τιονσ ϖχυεσ δανσ
λ εντρεπρισε.

Γαιν ινδιχε

Νουσ δ
δφινισσονσ λεσ
λεσ σιτ
υατιονσ,
υατιονσ θυι δανσ λ εντρε
πρισε ϖοντ τρε γνρατρι
χεσ δε ρισθυεσ. Λε τραϖαι
λ περµανεντ συρ χραν, λ
α ρπτιτιϖιτ, υνε ασσισε
ινχονφορταβλε, υνε ποσιτι
ον δεβουτ περµανεντε. σον
τ δεσ χοντραιντεσ θυι γν
ρεντ λεσ ρισθυεσ.
∆φινιρ γαλεµεντ λε µατ
ριελ ου ουτιλσ υτιλισσ ετ
χονχερνσ

πρϖε
Τοταλ ινδιχε αϖαντ πρ
ντιον

Λεσ υνιτ
υνιτσ δε τραϖαιλ€:
τραϖαιλ Χ εστ λα δφινι
τιον δταιλλε δεσ διφφρεντσ ποστεσ δα
νσ λ εντρεπρισε.
Εξποσιτιονσ€:
Εξποσιτιονσ Λεσ σαλαρισ πευϖεντ σε
ρετρουϖερ εξποσσ ◊ δεσ προδυιτσ, δεσ
πουσσιρεσ εν εξχσ, δεσ µιχρο−οργανισ
µεσ, πλυσ ρχεµµεντ λα γριππε Α. Λ εξπο
σιτιον πευτ γαλεµεντ τρε λιε αυ ρισθυε
λεχτριθυε, αυξ αµβιανχεσ χλιµατιθυεσ.
Σιτυατιονσ€:
Σιτυατιονσ€ Λ οργανισατιον δε λ εντρ
επρισε πευτ αµενερ υν σαλαρι ◊ τραϖαι
λλερ σευλ συρ λε σιτε δε λ εντρεπρισε ο
υ συρ λε σιτε δυ χλιεντ. Χ εστ υνε σιτυα
τιον ◊ ρισθυεσ. Ιλ φαυτ µεττρε εν πλαχε υ
ν προτοχολε δε τραϖαιλλευρ ισολ Αρτ.
237−10 (Ρ4512−13 ετ 14) δυ Χοδε δυ Τρα
ϖαιλ−. Α λ ινϖερσε ιλ πευτ τρε εν σιτυ
ατιον δε χοαχτιϖιτ αϖεχ υνε εντρεπρισε
εξτριευρε. Ιλ εξιστε δ αυτρεσ σιτυατιο
νσ ◊ γρερ χοµµε λε στρεσσ ου υν ρισθυε
δ αγρεσσιον αυγµεντ σελον λεσ σιτυατι
ονσ.

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γρ
αϖιτ
αϖιτ

ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝΣ, ΟΒΛΙΓΑΤΙΟΝΣ, ΧΟΜΜΕ
ΝΤΑΙΡΕΣ
Λεσ χοµµενταιρεσ σοντ ραϕουτσ δανσ
χεττε χολοννε πουρ πρχισερ χε θυι δοιτ
λ τρε.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

ΒΛΕΣΣΥΡΕΣ, ΜΑΛ
Α∆ΙΕΣ, (ΡΙΣΘΥΕΣ, ∆
ΑΝΓΕΡΣ, ΧΟΝΣΕΘ
ΥΕΝΧΕΣ)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ ΠΟΥςΑΝΤ
ΜΕΤΤΡΕ ΛΕ ∆ΑΝΓΕΡ ΕΝ
ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
(ΧΟΝΤΡΑΙΝΤΕΣ ΕΤ ΧΑΥΣ
ΕΣ)

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

ΥΝΙΤΕΣ ΤΡΑςΑΙΛ
ΕΞΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ
ΑΧΤΙςΙΤΕΣ

Γαιν ποσσιβλε

Υν χαλενδριερ δεσ αχτιονσ ◊ µενερ δανσ λ εντρεπρισε€:
εντρεπρισε Ιλ περµετ δε πλανιφιερ λεσ αχτιονσ ◊ µενερ δανσ λ εντρεπρισε χονχερναντ δεσ πρϖεντιονσ προγραµµεσ, µαισ
θυι νε σοντ πασ ενχορε µισεσ εν πλαχε. Λα φιναλιτ εστ δ υϖρερ ◊ λ αµλιορατιον δε λα πρϖεντιον δεσ ρισθυεσ.
∆εσ ινφορµατιονσ συρ χιρχυλαιρε δεσ τραϖαυξ εν ηαυτευρ€
∆εσ ινφορµατιονσ συρ χιρχυλαιρε δε λα γεστιον δεσ προδυιτσ χηιµιθυεσ€

Υνε ϖαλυατιον χηιφφρ
χηιφφρε δυ ρισθυε λι αυξ υνιτσ δε τρα
ϖαιλ, εξποσιτιον ου σιτυατιονσ€: Χ εστ υν χοεφφιχιεντ δ
φινι δε 1 ◊ 4 θυι περµετ δε θυαντιφιερ λε ρισθυε. Λα χοτατ
ιον ινδιθυε δανσ λε ∆οχυµεντ Υνιθυε ν εστ θυ ινδιχατι
ϖε ετ πευτ τρε µοδιφιε.
Τροισ φαχτευρσ σοντ ◊ ϖαλυερ€: φρθυενχε δ εξποσιτιο
ν, προβαβιλιτ στατιστιθυε δ αχχιδεντ, ϖαλυατιον δε γρ
αϖιτ εν χασ δ αχχιδεντ. Εν χυµυλαντ χεσ τροισ ϖαλυα
τιονσ, ον οβτιεντ υν ινδιχε τοταλ δε ρισθυεσ.. Σι πλυσιευρ
σ ρισθυεσ σοντ διµινυ
διµινυ
νυσ παρ λα πρ
πρϖεντιον εξισταντε, υν
τοταλ δε γαιν δ ινδιχε ϖιενδρα διµινυερ λ ινδιχε ρισθυε
φιναλ€;
φιναλ€; λε βυτ ταντ, βιεν συρ, δε διµινυερ αυ µαξιµυµ λ
ινδιχε τοταλ δε ρισθυεσ.
Σι υνε υνιτ δε τραϖαιλ, υνε εξποσιτιον, ου υνε σιτυατιον
πρϖυε δανσ λε δοχυµεντ υνιθυε νε χονχερνε πασ λ εντρ
επρισε, ιλ συφφιτ δε µεττρε δανσ λεσ χασεσ χονχερνεσ λ
αβρϖιατιον ΝΧ (νον χονχερν).
Λ οβϕεχτιφ ◊ αττεινδρε εστ δ οβτενιρ αυ µινιµυµ πουρ χ
ηαθυε υνιτ
υνιτ δε τραϖαιλ, σιτυατιον ου εξποσιτιον, υν ινδι
χε δε ρισθυε φιναλ δε 6 (ρισθυε
(ρισθυε στανδαρδ). Χηαθυε ποιντ
γαγν εν δεσσουσ δε 6 ρεπρσεντε υνε σχυριτ αχχρυε πο
υρ λεσ σαλαρισ δε λ εντρεπρισε. Λεσ ρισθυεσ ταντ αιν
σι ιδεντιφισ δανσ χηαθυε υνιτ δε τραϖαιλ, ιλ συφφιτ ενσ
υιτε δ ινδιθυερ υν ινδιχε δε ϖοτρε εστιµατιον δανσ, πρϖ
εντιονσ εξισταντεσ ετ γαιν ινδιχε πουϖαντ τρε µισεσ εν π
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Εν φονχτιον δε ϖοσ στρυχτυρεσ, τουτεσ
λεσ πρϖεντιονσ δε νοτρε ∆οχυµεντ Υνιθ
υε νε πουρροντ πευτ τρε πασ χορρεσπον
δρε, νι σ αππλιθυερ, ετ λα λιστε ν εστ π
ασ φορχµεντ εξηαυστιϖε. Ιλ ϖουσ εστ π
οσσιβλε, δανσ τουσ λεσ χασ, δ αϕουτερ
δεσ πρϖεντιονσ θυι ϖοντ γνρερ δεσ γα
ινσ δ ινδιχεσ. Ιλ εστ γαλεµεντ σουηαιτ
αβλε δε τραϖαιλλερ ◊ αµλιορερ ργυλι
ρεµεντ λεσ ινδιχεσ αφιν δ αυγµεντερ προ
γρεσσιϖεµεντ λα σχυριτ δανσ λ εντρεπ
ρισε. Λε ρισθυε 0 ν εξισταντ πασ, νουσ
ϖουσ χονσειλλονσ δε νε πασ δεσχενδρε
ϖοτρε ινδιχε φιναλ δε ρισθυε εν δεσσουσ
δε 1.

Ινδιχε ρισθυε φιναλ

Γαιν ινδιχε

πρϖε
Τοταλ ινδιχε αϖαντ πρ
ντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γρ
αϖιτ
αϖιτ

ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝΣ, ΟΒΛΙΓΑΤΙΟΝΣ, ΧΟΜΜΕ
ΝΤΑΙΡΕΣ
Λεσ χοµµενταιρεσ σοντ ραϕουτσ δανσ
χεττε χολοννε πουρ πρχισερ χε θυι δοιτ
λ τρε.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

ΒΛΕΣΣΥΡΕΣ, ΜΑΛ
Α∆ΙΕΣ, (ΡΙΣΘΥΕΣ, ∆
ΑΝΓΕΡΣ, ΧΟΝΣΕΘ
ΥΕΝΧΕΣ)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ ΠΟΥςΑΝΤ
ΜΕΤΤΡΕ ΛΕ ∆ΑΝΓΕΡ ΕΝ
ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
(ΧΟΝΤΡΑΙΝΤΕΣ ΕΤ ΧΑΥΣ
ΕΣ)

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

ΥΝΙΤΕΣ ΤΡΑςΑΙΛ
ΕΞΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ
ΑΧΤΙςΙΤΕΣ

Adresse :

Γαιν ποσσιβλε

Société :

λαχε, σανσ δλαι, δανσ λ εντρεπρισε ου δϕ◊ αππλιθυεσ.
Α χηαθυε πρ
πρϖεντιον/οβλιγατιον µισε εν πλαχε χορρεσπο
νδ υν γαιν δ ινδιχε θυι, υνε φοισ τοταλισ αυξ αυτρεσ πρ
ϖεντιονσ/οβλιγατιονσ αππλιθυεσ, εστ ◊ ρεπορτερ δανσ λ
α χολοννε ↔€γαιν δ ινδιχε€≈. Ιλ χονϖιεντ δε σουστραιρε
χε γαιν δ ινδιχε ◊ λ ινδιχε δε ρισθυε πουρ οβτενιρ υν ινδ
ιχε φιναλ δε ρισθυε πουρ χηαθυε υνιτ δε τραϖαιλ.
Σι υνε πρϖεντιον/οβλιγατιον νε πευτ τρε αππλιθυε δανσ
λ ιµµδιατ ου ν εστ πασ αδαπτε ◊ ϖοσ στρυχτυρεσ, ελλ
ε πευτ τρε ρεµπλαχε παρ υνε πρϖεντιον δε ϖοτρε χηοιξ
(θυι δοιτ τρε ρελλε ετ εφφεχτιϖε) ου βιεν τρε πλανιφιε
αϖεχ υνε δατε βυτοιρ δε µισε εν πλαχε δανσ λα χολοννε π
ρϖυε ◊ χετ εφφετ. Λε βυτ ταντ δε χοντινυερ ◊ φαιρε βαισ
σερ αυ φιλ δυ τεµπσ λ ινδιχε ρισθυε τοταλ ετ νε ϕαµαισ σ
ε χοντεντερ δ υνε σιτυατιον ταβλιε, µµε σι χελλε−χι πα
ρατ σατισφαισαντε. Χηαθυε νουϖελλε πρϖεντιον πουρ
ρα φαιρε βαισσερ ϖοτρε ινδιχε δε ρισθυε ετ σερα ◊ νοτιφιε
ρ δανσ λε δοχυµεντ ↔€Χαλενδριερ δεσ αχτιονσ ◊ µενερ€
≈. ∆ανσ τουσ λεσ χασ, ιλ ν εστ πασ ποσσιβλε δε δεσχενδρ
ε λ ινδιχε φιναλ δε ρισθυεσ εν δεσσουσ δε 1, λε ρισθυε 0 ν
εξισταντ πασ.
Λεσ ινδιχεσ δε ρισθυεσ δυ δοχυµεντ υνιθυε€:
υνιθυε€:
Χεσ ινδιχεσ οντ πουρ βυτ δε δοννερ υνε ϖαλευρ ◊ λ ϖαλ
υατιον δυ ρισθυε
Λεσ ινδιχεσ φρ
φρθυενχε δ εξποσιτιον σοντ θυαντιφισ δε 1
◊ 4.
1= οχχασιοννελ, εξεµπλε, τουσ λεσ µοισ
2 = βιµενσυελ
3 = ηεβδοµαδαιρε
4 = ϕουρναλιερ
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Ινδιχε ρισθυε φιναλ

Γαιν ινδιχε

πρϖε
Τοταλ ινδιχε αϖαντ πρ
ντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γρ
αϖιτ
αϖιτ

ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝΣ, ΟΒΛΙΓΑΤΙΟΝΣ, ΧΟΜΜΕ
ΝΤΑΙΡΕΣ
Λεσ χοµµενταιρεσ σοντ ραϕουτσ δανσ
χεττε χολοννε πουρ πρχισερ χε θυι δοιτ
λ τρε.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

ΒΛΕΣΣΥΡΕΣ, ΜΑΛ
Α∆ΙΕΣ, (ΡΙΣΘΥΕΣ, ∆
ΑΝΓΕΡΣ, ΧΟΝΣΕΘ
ΥΕΝΧΕΣ)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ ΠΟΥςΑΝΤ
ΜΕΤΤΡΕ ΛΕ ∆ΑΝΓΕΡ ΕΝ
ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
(ΧΟΝΤΡΑΙΝΤΕΣ ΕΤ ΧΑΥΣ
ΕΣ)

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

ΥΝΙΤΕΣ ΤΡΑςΑΙΛ
ΕΞΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ
ΑΧΤΙςΙΤΕΣ

Adresse :

Γαιν ποσσιβλε

Société :

Λεσ ινδιχεσ προβαβιλιτ
προβαβιλιτ δ αχχιδεντ σοντ θυαντιφισ δε 1
◊ 4. Ιλ σ αγιτ λ◊ δ υνε εστιµατιον στατιστιθυε
1 = ρισθυε στατιστιθυε φαιβλε
2 = ρισθυε στατιστιθυε µοψεν
3 = ρισθυε στατιστιθυε ρελ
4 = ρισθυε στατιστιθυε αυγµεντ
Λεσ ινδιχεσ εστιµατιον, ϖαλυατιον γραϖιτ
γραϖιτ σοντ θυαντι
φισ δε 1 ◊ 4.
1 = φαιβλε γραϖιτ
2 = µοψεννε γραϖιτ
3 = γραϖιτ ιµπορταντε
4 = γραϖιτ αυγµεντε
Εν φονχτιον δε ϖοτρε εξπριενχε, δε ϖοσ σπχιφιχιτσ ετ δ
εσ ϖνεµεντσ θυι σε σοντ δρουλσ δανσ λ εντρεπρισε, χ
εσ ινδιχεσ σοντ ◊ αππρχιερ ετ ◊ µοδιφιερ.
Ενφιν, λε τοταλ δεσ 3 ινδιχεσ πρχδεντσ δοννε υνε ϖαλυ
ατιον δυ ρισθυε θυι σ αππρχιε χοµµε συιτ€:
∆ε 3 ◊ 6€: Ρισθυε στανδαρδ = µισε εν πλαχε ετ αππλιχατιο
ν δεσ πρϖεντιονσ δ υσαγε. Ρισθυε µαιτρισ µαισ πουϖα
ντ ενχορε τρε αµλιορ.
∆ε 7 ◊ 8€: Ρισθυε συπ
συπριευρ = Ρισθυε συπριευρ. Ιλ χονϖιε
ντ δ αππορτερ δεσ αµλιορατιονσ ετ δεσ πρϖεντιονσ χο
µπλµενταιρεσ ετ δε λεσ πλανιφιερ αϖεχ υνε δατε βυτοιρ
δ αππλιχατιον.
∆ε 9 ◊ 12€: Ρισθυε ιµπορταντ = Ιλ χονϖιεντ δ αππορτερ δε
σ αµλιορατιονσ σανσ δλαι συρ λα πρϖεντιον.
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Ινδιχε ρισθυε φιναλ

Γαιν ινδιχε

πρϖε
Τοταλ ινδιχε αϖαντ πρ
ντιον

Εστιµατιον, ϖαλυατιον γρ
αϖιτ
αϖιτ

ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝΣ, ΟΒΛΙΓΑΤΙΟΝΣ, ΧΟΜΜΕ
ΝΤΑΙΡΕΣ
Λεσ χοµµενταιρεσ σοντ ραϕουτσ δανσ
χεττε χολοννε πουρ πρχισερ χε θυι δοιτ
λ τρε.

Προβαβιλιτ
Προβαβιλιτ δ αχχιδεντ

ΒΛΕΣΣΥΡΕΣ, ΜΑΛ
Α∆ΙΕΣ, (ΡΙΣΘΥΕΣ, ∆
ΑΝΓΕΡΣ, ΧΟΝΣΕΘ
ΥΕΝΧΕΣ)

Φρ
Φρθυενχε δ εξποσιτιον

ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ ΠΟΥςΑΝΤ
ΜΕΤΤΡΕ ΛΕ ∆ΑΝΓΕΡ ΕΝ
ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
(ΧΟΝΤΡΑΙΝΤΕΣ ΕΤ ΧΑΥΣ
ΕΣ)

Πρ
Πρϖεντιον εξισταντε Ο/Ν

ΥΝΙΤΕΣ ΤΡΑςΑΙΛ
ΕΞΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
ΣΙΤΥΑΤΙΟΝΣ
ΑΧΤΙςΙΤΕΣ

Adresse :

Γαιν ποσσιβλε

Société :
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ΑΡΡ⊇Τ⊃ ∆Υ 19 ΜΑΡΣ 1993

Λιστε δεσ τραϖαυξ πουρ λεσθυελσ λα νοτιον δε τεµπσ (400η) νε χοµπτε πλυσ −∆
−∆χρετ δυ 20 φ
φϖριερ 1992−
Φιξαντ, εν αππλιχατιον δε λ αρτιχλε Ρ.237−8 δυ χοδε δυ τραϖαιλ, λα λιστε δεσ τραϖαυξ δανγερευξ πουρ λεσθυελσ ιλ εστ ταβλι παρ
παρ χρι
τ υν πλαν δε πρ
πρϖεντιον.
Λε µινιστρε δυ τραϖαιλ, δε λ εµπλοι ετ δε λα φορµατιον προφεσσιοννελλε,
ςυ λε χοδε δυ τραϖαιλ, ετ νοταµµεντ λ αρτιχλε Ρ.237−8 ;
ςυ λ αϖισ δυ Χονσειλ συπριευρ δε λα πρϖεντιον δεσ ρισθυεσ προφεσσιοννελσ ;
Συρ λε ραππορτ δυ διρεχτευρ δεσ ρελατιονσ δυ τραϖαιλ,
Αρρτε :
ερ

Αρτ. 1 . Υν πλαν δε πρϖεντιον εστ ταβλι παρ χριτ δανσ λεσ χονδιτιονσ πρϖυεσ αυ δευξιµε αλινα δε λ αρτιχλε Ρ.237−8 δυ χοδε δυ
τραϖαιλ πουρ λεσ τραϖαυξ δανγερευξ χι−απρσ νυµρσ :
1. Τραϖαυξ εξποσαντ ◊ δεσ ραψοννεµεντσ ιονισαντσ.
2. Τραϖαυξ εξποσαντ ◊ δεσ συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ εξπλοσιϖεσ, χοµβυραντεσ, εξτρµεµεντ ινφλαµµαβλεσ, φαχιλεµεντ ινφλαµµαβλ
εσ, τρσ τοξιθυεσ, τοξιθυεσ, νοϖιχεσ, χανχρογνεσ, µυταγνεσ, τοξιθυεσ ϖισ−◊−ϖισ δε λα ρεπροδυχτιον, αυ σενσ δε λ αρτιχλε Ρ.231−51 δ
υ χοδε δυ τραϖαιλ.
3. Τραϖαυξ εξποσαντ ◊ δεσ αγεντσ βιολογιθυεσ πατηογνεσ.
4. Τραϖαυξ εφφεχτυσ συρ υνε ινσταλλατιον χλασσε φαισαντ λ οβϕετ δ υν πλαν δ οπρατιον ιντερνε εν αππλιχατιον δε λ αρτιχλε 17 δ
υ δχρετ ν° 77−1133 δυ 21 σεπτεµβρε 1977 µοδιφι.
5. Τραϖαυξ δε µαιντενανχε συρ λεσ θυιπεµεντσ δε τραϖαιλ, αυτρεσ θυε λεσ αππαρειλσ ετ αχχεσσοιρεσ δε λεϖαγε, θυι δοιϖεντ φαιρε λ ο
βϕετ δεσ ϖριφιχατιονσ πριοδιθυεσ πρϖυεσ ◊ λ αρτιχλε Ρ.233−11 δυ χοδε δυ τραϖαιλ, αινσι θυε λεσ θυιπεµεντσ συιϖαντσ:
− ϖηιχυλεσ ◊ βεννε βασχυλαντε ου χαβινε βασχυλαντε ;
− µαχηινεσ ◊ χψλινδρε ;
− µαχηινεσ πρ
πρσενταντ λεσ ρισθυεσ δ
δφινισ αυξ δευξι
δευξιµε ετ τροισι
τροισιµε αλιν
αλινασ δε λ αρτιχλε 233−29 δυ χοδε δυ τραϖαιλ.
6. Τραϖαυξ δε τρανσφορµατιον αυ σενσ δε λα νορµε ΝΦ Π 82−212 συρ λεσ ασχενσευρσ, µοντε−χηαργε, εσχαλιερσ µχανιθυεσ, τροττοιρσ
ρουλαντσ ετ ινσταλλατιονσ δε παρχαγε αυτοµατιθυε δε ϖοιτυρεσ.
7. Τραϖαυξ δε µαιντενανχε συρ ινσταλλατιονσ ◊ τρσ ηαυτε ου τρσ βασσε τεµπρατυρε.
8. Τραϖαυξ χοµπορταντ λε ρεχουρσ ◊ δεσ ποντσ ρουλαντσ ου δεσ γρυεσ ου τρανσστοχκευρσ.
9. Τραϖαυξ χοµπορταντ λε ρεχουρσ αυξ τρευιλσ ετ αππαρειλσ ασσιµιλσ µυσ ◊ λα µαιν, ινσταλλσ τεµποραιρεµεντ αυ−δεσσυσ δ υνε ζο
νε δε τραϖαιλ ου δε χιρχυλατιον.
10. Τραϖαυξ εξποσαντ αυ χονταχτ αϖεχ δεσ πιχεσ νυεσ σουσ τενσιον συπριευρε ◊ λα ΤΒΤ.
11. Τραϖαυξ νχεσσιταντ λ υτιλισατιον δ θυιπεµεντσ δε τραϖαιλ αυξθυελσ εστ αππλιχαβλε λ αρτιχλε Ρ.233−9 δυ χοδε δυ τραϖαιλ.
12. Τραϖαυξ δυ βτιµεντ ετ δεσ τραϖαυξ πυβλιχσ εξποσαντ λεσ τραϖαιλλευρσ ◊ δεσ ρισθυεσ δε χηυτε δε ηαυτευρ δε πλυσ δε 3 µτρεσ, α
υ σενσ δε λ αρτιχλε 5 δυ δχρετ ν° 65−48 δυ 8 ϕανϖιερ 1965.
13. Τραϖαυξ εξποσαντ ◊ υν νιϖεαυ δ εξποσιτιον σονορε θυοτιδιεννε συπριευρε ◊ 90δΒ (Α) ου ◊ υν νιϖεαυ δε πρεσσιον αχουστιθυε δε χρ
τε συπριευρε ◊ 140 δΒ.
14. Τραϖαυξ εξποσαντ ◊ δεσ ρισθυεσ δε νοψαδε.
15. Τραϖαυξ εξποσαντ ◊ υν ρισθυε δ ενσεϖελισσεµεντ.
16. Τραϖαυξ δε µονταγε, δµονταγε δ λµεντσ πρφαβριθυσ λουρδσ, ϖισσ ◊ λ αρτιχλε 170 δυ δχρετ ν° 65−48 δυ 8 ϕανϖιερ 1965.
17. Τραϖαυξ δε δµολιτιον.
18. Τραϖαυξ δανσ ου συρ δεσ χυϖεσ ετ αχχυµυλατευρσ δε µατιρε ου εν ατµοσπηρε χονφινε.
19. Τραϖαυξ εν µιλιευξ ηψπερβαρε.
20. Τραϖαυξ νχεσσιταντ λ υτιλισατιον δ υν αππαρειλ ◊ λασερ δ υνε χλασσε συπριευρε ◊ λα χλασσε 3 Α σελον λα νορµε ΝΦ ΕΝ 60825
21. Τραϖαυξ δε σουδαγε οξψαχτψλνιθυε εξιγεαντ λε ρεχουρσ ◊ υν περµισ δε φευ .
Αρτ. 2.
93

Λε πρσεντ αρτιχλε εστ αππλιχαβλε λε πρεµιερ ϕουρ δυ τροισιµε µοισ θυι συιτ σα παρυτιον αυ ϑουρναλ Οφφιχιελ

1ερ ϕυιν 19
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ΧΟ∆Ε ∆Ε ΛΑ ΡΟΥΤΕ

Αρτιχλε Λ225−5

(Λοι ν≡ 2003−239 δυ 18 µαρσ 2003 αρτ. 86 1≡ ϑουρναλ Οφφιχιελ δυ 19 µαρσ 2003)
(Λοι ν≡ 2003−495 δυ 12 ϕυιν 2003 αρτ. 24 ΙΙΙ ϑουρναλ Οφφιχιελ δυ 13 ϕυιν 2003)
€€€Λεσ ινφορµατιονσ ρελατιϖεσ ◊ λ∋εξιστενχε, λα χατγοριε ετ λα ϖαλιδιτ δυ περµισ δε χονδυιρε σοντ χοµµ
υνιθυεσ συρ λευρ δεµανδε€:
€€€1≡€Αυ τιτυλαιρε δυ περµισ, ◊ σον αϖοχατ ου ◊ σον µανδαταιρε€;
€€€2≡€Αυξ αυτοριτσ χοµπτεντεσ δεσ τερριτοιρεσ ετ χολλεχτιϖιτσ τερριτοριαλεσ δ∋ουτρε−µερ, αυξ φινσ δ∋
αυτηεντιφιχατιον δυ περµισ δε χονδυιρε€;
€€€3≡€Αυξ αυτοριτσ τρανγρεσ χοµπτεντεσ, αυξ φινσ δ∋αυτηεντιφιχατιον δυ περµισ δε χονδυιρε, χονφορµ
µεντ αυξ αχχορδσ ιντερνατιοναυξ εν ϖιγυευρ€;
€€€4≡€Αυξ οφφιχιερσ ου αγεντσ δε πολιχε ϕυδιχιαιρε αγισσαντ δανσ λε χαδρε δ∋υνε ενθυτε πρλιµιναιρε€;
€€€5≡€Αυξ µιλιταιρεσ δε λα γενδαρµεριε ου αυξ φονχτιονναιρεσ δε λα πολιχε νατιοναλε ηαβιλιτσ ◊ εφφεχτυ
ερ δεσ χοντρλεσ ρουτιερσ εν αππλιχατιον δεσ δισποσιτιονσ δυ πρσεντ χοδε€;
€€€5≡€βισ€Αυξ αγεντσ δε πολιχε ϕυδιχιαιρε αδϕοιντσ ετ αυξ γαρδεσ χηαµπτρεσ, αυξ σευλεσ φινσ δ∋ιδεντιφι
ερ λεσ αυτευρσ δεσ ινφραχτιονσ αυ πρσεντ χοδε θυ∋ιλσ σοντ ηαβιλιτσ ◊ χονστατερ€;
€€€6≡€Αυξ αυτοριτσ αδµινιστρατιϖεσ χιϖιλεσ ου µιλιταιρεσ πουρ λεσ περσοννεσ εµπλοψεσ ου συσχεπτιβλ
εσ δ∋τρε εµπλοψεσ χοµµε χονδυχτευρ δε ϖηιχυλε ◊ µοτευρ€;
€€€7≡€Αυξ εντρεπρισεσ δ∋ασσυρανχεσ πουρ λεσ περσοννεσ δοντ ελλεσ γαραντισσεντ ου σοντ αππελεσ ◊ γα
ραντιρ λα ρεσπονσαβιλιτ ενχουρυε δυ φαιτ δεσ δοµµαγεσ χαυσσ παρ λεσ ϖηιχυλεσ ◊ µοτευρ€;
€€€8≡€Α λ∋οργανισµε χηαργ δε λα δλιϖρανχε ετ δε λα γεστιον δεσ χαρτεσ δε χονδυχτευρ ασσοχιεσ αυ χηρ
ονο ταχηψγραπηε λεχτρονιθυε υτιλισ πουρ λε χοντρλε δεσ τρανσπορτσ ρουτιερσ.
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Τραϖαυξ τεµποραιρεσ εν ηαυτευρ

Ιλ νουσ παρατ εσσεντιελ δε σψντητισερ δανσ χεττε αννεξε, λεσ λµεντσ πρχισσ δανσ λεσ τεξτεσ οφφιχιελσ δυ Χοδε δυ
Τραϖαιλ θυι χονχερνεντ παρτιχυλιρεµεντ λεσ αχτιϖιτσ δε νεττοψαγε ινδυστριελ (λε λαϖαγε δε ϖιτρεσ ψ εστ δονν χοµµε
εξεµπλε δε τραϖαιλ τεµποραιρε εν ηαυτευρ).
∆ανσ λε χαδρε δεσ τραϖαυξ δανγερευξ δοντ φοντ παρτιε λεσ τραϖαυξ εν ηαυτευρ, ιλ εστ ινδισπενσαβλε ετ οβλιγατοιρε δ
εφφεχτυερ αϖαντ λα µισε εν υϖρε δεσ τραϖαυξ, υν πλαν δε πρ
πρϖεντιον δεσ ρισθυεσ.
Λ αρτιχλε Ρ235−5 δυ Χοδε δυ Τραϖαιλ πρϖοιτ δεσ δισποσιτιονσ εν αµοντ πουρ λεσ τραϖαυξ δε νεττοψαγε δε ϖιτρεσ εν η
αυτευρ.

↔€Λεσ µατρεσ δ∋ουϖραγε δοιϖεντ λαβορερ ετ τρανσµεττρε αυξ υτιλισατευρσ, αυ µοµεντ δε λα π
ρισε δε ποσσεσσιον δεσ λοχαυξ ετ αυ πλυσ ταρδ δανσ λε µοισ θυι συιτ, υν δοσσιερ δ∋εντρετιεν δεσ λ
ιευξ δε τραϖαιλ.
∆οιϖεντ νοταµµεντ φιγυρερ δανσ χε δοσσιερ, ουτρε λεσ δοχυµεντσ, νοτιχεσ ετ δοσσιερσ τεχηνιθυεσ
235−2−3, Ρ
235−2−8 ετ Ρ
235−3−5, λεσ δισποσιτιονσ πρισεσ :
πρϖυσ αυξ αρτιχλεσ Ρ
α) Πουρ λε νεττοψαγε δεσ συρφαχεσ ϖιτρεσ εν λϖατιον ετ εν τοιτυρε εν αππλιχατιον δε λ∋ αρτιχλ
235−3−2 ;
εΡ
Χε δοσσιερ ινδιθυε, λορσθυ∋ιλσ οντ τ αµναγσ ◊ χετ εφφετ, λεσ λοχαυξ τεχηνιθυεσ δε νεττοψαγε ε
τ λεσ λοχαυξ σανιταιρεσ πουϖαντ τρε µισ ◊ δισποσιτιον δυ περσοννελ χηαργ δεσ τραϖαυξ δ∋εντρ
ετιεν.
Χε δοσσιερ εστ τενυ ◊ λα δισποσιτιον δε λ∋ινσπεχτευρ δυ τραϖαιλ ετ δεσ αγεντσ δεσ σερϖιχεσ δε πρ
ϖεντιον δεσ οργανισµεσ δε σχυριτ σοχιαλε.€≈
Χε δοσσιερ δοιτ τρε δεµανδ
δεµανδ ◊ λα ρ
ρδαχτιον δυ πλαν δε πρ
πρϖεντιον.
Λα χιρχυλαιρε δυ 27 ϕυιν 2005 ρελατιϖε ◊ λα µισε εν υϖρε δυ δχρετ δυ 1ερ Σεπτεµβρε 2004 ετ δε λ αρρτ δυ 21 δχεµβρε
2004 αππορτε δεσ πρχισιονσ αυξ δφινιτιονσ δε πλαν δε τραϖαιλ, γαρδε−χορπσ, µαιν χουραντε, ρεχυειλσ σουπλεσ, σψστ
µε δ αρρτ δε χηυτε, χηυτε λιβρε, τραϖαιλλευρ ισολ ετ ποιντσ δ ανχραγε. Σοντ γαλεµεντ αβορδσ δανσ λα χιρχυλαιρε,
λεσ αχχσ αυξ ποστεσ δε τραϖαιλ εν ηαυτευρ ετ λα χιρχυλατιον εν ηαυτευρ, αινσι θυε λεσ χονδιτιονσ µτορολογιθυεσ ετ
/ου ενϖιροννεµενταλεσ λιεσ αυ ποστε δε τραϖαιλ θυι νε περµεττραιεντ πασ δ εφφεχτυερ υν τραϖαιλ εν σχυριτ.
1. Λ υτιλισατιον δ χηελλεσ, εσχαβεαυξ ετ µαρχηεπιεδσ€:
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ233−13−22

↔€Λεσ χηελλεσ, εσχαβεαυξ ετ µαρχηεπιεδσ νε δοιϖεντ πασ τρε υτιλισσ χοµµε ποστεσ δε τραϖαιλ. Τουτεφο
ισ, χεσ θυιπεµεντσ πευϖεντ τρε υτιλισσ εν χασ δ ιµποσσιβιλιτ
ιµποσσιβιλιτ τεχηνιθυε
τεχηνιθυε δε ρεχουριρ ◊ υν θυιπεµεντ ασσ
υραντ λα προτεχτιον χολλεχτιϖε δεσ τραϖαιλλευρσ ου λορσθυε λ ϖαλυατιον δυ ρισθυε α ταβλι θυε χε ρισθ
υε εστ φαιβλε ετ θυ ιλ σ αγιτ δε τραϖαυξ δε χουρτε δυρ
δυρε νε πρσενταντ πασ υν χαραχτ
χαραχτρε ρ
ρπτιτιφ.€
Ιµποσσιβιλιτ
Ιµποσσιβιλιτ τεχηνιθυε€:
τεχηνιθυε€: ελλε σε δφινιτ αυ ρεγαρδ δε χριτρεσ τελσ θυε λεσ χοντραιντεσ στρυχτυρελλεσ δε
λ ενϖιροννεµεντ, λεσ ποσσιβιλιτσ δ αχχσ (διµενσιονσ), λ εξιστενχε δε ρισθυεσ παρτιχυλιερσ (χφ. ιντερϖεν
τιονσ συρ ουϖραγε δε τρανσπορτ, δε διστριβυτιον ετ δε τραχτιον λεχτριθυε€: δανσ χε δερνιερ χασ, δεσ χηελ
λεσ δε τψπε παρτιχυλιερ − εµπχηαντ υν λιβρε αχχσ αυξ περσοννεσ νον αυτορισεσ − σεροντ αλορσ πρφρε
σ ◊ δεσ ινσταλλατιονσ ◊ δεµευρε).
Ρισθυε φαιβλε, χουρτε δυρ
δυρε, νε πρ
πρσενταντ πασ υν χαραχτ
χαραχτρε ρ
ρπτιτιφ€: λ αττεντιον εστ αππελε συρ λε φαι
τ θυε, δανσ λ αρτιχλε Ρ.€233−13−22 χονχερναντ λεσ χηελλεσ, λεσ τροισ χριτρεσ σ αππλιθυεντ δε µανιρε χ
υµυλατιϖε. Ιλ νε πευτ δονχ τρε φαιτ αππελ ◊ υνε χηελλε, εν ταντ θυε ποστε δε τραϖαιλ θυ εξχεπτιοννελλεµε
ντ, ◊ χονδιτιον θυε χεσ τροισ χριτρεσ σοιεντ σιµυλτανµεντ ρεµπλισ.
Ιλ χονϖιεντ δε τενιρ χοµπτε, γλοβαλεµεντ, δε τουσ λεσ λµεντσ θυι χαραχτρισεντ λα σιτυατιον δε τραϖαιλ, λ
α νατυρε ετ λε χοντενυ δε λα τχηε ◊ εφφεχτυερ (ενϖιροννεµεντ, ουτιλσ ετ αυτρεσ θυιπεµεντσ δε τραϖαιλ µι
σ εν υϖρε, ηαυτευρ ◊ λαθυελλε σ εφφεχτυε λε τραϖαιλ, ποστυρεσ).
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Αινσι, ιλ σερα εξχλυ δε τραϖαιλλερ συρ υν εσχαβεαυ, µµε δ υνε ηαυτευρ βιεν ινφριευρε ◊ 3€µτρεσ, σι λ ιν
τερϖεντιον φαιτε νχεσσιτε δεσ ουτιλσ λουρδσ ου υνε φορχε δ εφφορτσ. Λ εφφορτ ιµπορταντ δπλοψ παρ λε τ
ραϖαιλλευρ ρισθυε εν εφφετ δε φαϖορισερ λε δσθυιλιβρε ετ λε βασχυλεµεντ δε λ εσχαβεαυ. Εν λ εσπχε, δε
ϖροντ τρε πρφρσ δ αυτρεσ θυιπεµεντσ, παρ εξεµπλε€: πλατεσ−φορµεσ ινδιϖιδυελλεσ ρουλαντεσ.
∆ε µµε, ον νε ρετιενδρα πλυσ λε χριτρε δ υνε ϕουρνε θυι φιγυραιτ γαλεµεντ δανσ λε δχρετ δυ 8€ϕανϖιερ€
1965 πουρ αππρχιερ λα χουρτε δυρε, χελλε−χι σ ϖαλυαντ αυ ρεγαρδ δε λα νατυρε δε λ ιντερϖεντιον ελλε−
µµε. Ενφιν πουρ δφινιρ λε χαραχτρε ρπτιτιφ ου νον δ υν τραϖαιλ, ον σ ατταχηερα ◊ δτερµινερ σι χε τρα
ϖαιλ ιντερϖιεντ ου νον εν ρυπτυρε αϖεχ λε χουρσ δ αχτιον ηαβιτυελλεµεντ προγραµµ.€≈
Λ υτιλισατιον δε χε τψπε δε µατριελ σερα ◊ ϕυστιφιερ δανσ λε πλαν δε πρϖεντιον δεσ ρισθυεσ.
2. Ινσταλλατιον ετ βοννε υτιλισατιον δεσ
δεσ χηελλεσ, εσχαβεαυξ ετ µαρχηεπιεδσ€:
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ233−13−27

↔€Λ εµπλοψευρ δοιτ σ ασσυρερ θυε λεσ χηελλεσ, εσχαβεαυξ ετ µαρχηεπιεδσ σοντ χονστιτυσ δε µατ
µατριαυ
ξ αππροπρι
αππροπρισ χοµπτε τενυ δεσ χοντραιντεσ δυ µιλιευ δ υτιλισατιον.
υτιλισατιον Χεσ µατριαυξ ετ λευρ ασσεµβλαγε δοιϖε
ντ τρε δ υνε σολιδιτ ετ δ υνε ρσιστανχε αδαπτεσ ◊ λ εµπλοι δε λ θυιπεµεντ ετ περµεττρε σον υτιλισατιον
δανσ δεσ χονδιτιονσ αδαπτεσ δυ ποιντ δε ϖυε εργονοµιθυε.
Υν δχρετ (δχρετ νο€96−333 δυ 10€αϖριλ€1996 (χφ. νοτε 6) πρισ συρ λα βασε δυ χοδε δε λα χονσοµµατιον δφ
ινιτ δεσ εξιγενχεσ δε σχυριτ αυξθυελλεσ δοιϖεντ σατισφαιρε λεσ χηελλεσ πορταβλεσ, λεσ εσχαβεαυξ ετ µα
ρχηεπιεδσ.
€Χε δχρετ ρενϖοιε ◊ λα νορµε ΝΦ ΕΝ 131 (παρτιε 1 ετ 2) πουρ λεσ χηελλεσ πορταβλεσ ετ ◊ λα νορµε ΝΦ ΕΝ 1
4183 πουρ λεσ εσχαβεαυξ.
Ματ
Ματριαυξ αππροπρι
αππροπρισ χοµπτε τενυ δεσ χοντραιντεσ δυ µιλιευ δ υτιλισατιον€: ◊ τιτρε δ εξεµπλε, ον πευτ χιτ
ερ λεσ χηελλεσ εν µατριαυξ χοµποσιτεσ ισολαντσ πουρ τραϖαιλλερ ◊ προξιµιτ δ ινσταλλατιονσ λεχτριθυ
εσ, λεσ χηελλεσ εν πλαστιθυε θυι σοντ σενσιβλεσ αυξ εφφετσ τηερµιθυεσ, λεσ χηελλεσ µταλλιθυεσ αυξ ατµ
οσπηρεσ χορροσιϖεσ...€≈
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ233−13−28

↔€Λεσ χηελλεσ, εσχαβεαυξ ετ µαρχηεπιεδσ δοιϖεντ τρε πλαχσ δε µανιρε ◊ χε θυε λευρ σταβιλιτ σοιτ ασ
συρε εν χουρσ δ αχχσ ετ δ υτιλισατιον ετ θυε λευρσ χηελονσ ου µαρχηεσ σοιεντ ηοριζονταυξ.
Λ εµπλοψευρ δοιτ σ ασσυρερ θυε λεσ χηελλεσ φιξεσ σοντ χονυεσ, θυιπεσ ου ινσταλλεσ δε µανιρε ◊ πρ
ϖενιρ λεσ χηυτεσ δε ηαυτευρ. Απρσ ϖαλυατιον δυ ρισθυε αυ ρεγαρδ δε λα ηαυτευρ δ ασχενσιον πουρ λεσθ
υελλεσ χεσ χηελλεσ σοντ χονυεσ, δεσ παλιερσ δε ρεποσ χονϖεναβλεµεντ αµναγσ δοιϖεντ τρε πρϖυσ αφι
ν δ ασσυρερ λα προγρεσσιον δανσ δεσ χονδιτιονσ αδαπτεσ δυ ποιντ δε ϖυε εργονοµιθυε.
€Λεσ χηελλεσ πορταβλεσ δοιϖεντ τρε αππυψεσ ετ ρεποσερ συρ δεσ συππορτσ σταβλεσ, ρσισταντσ ετ δε δι
µενσιονσ αδθυατεσ νοταµµεντ αφιν δε δεµευρερ ιµµοβιλεσ. Αφιν θυ ελλεσ νε πυισσεντ νι γλισσερ νι βασχυλε
ρ πενδαντ λευρ υτιλισατιον, λεσ χηελλεσ πορταβλεσ δοιϖεντ, σοιτ τρε φιξεσ δανσ λα παρτιε συπριευρε ου
ινφριευρε δε λευρσ µονταντσ, σοιτ τρε µαιντενυεσ εν πλαχε αυ µοψεν δε τουτ δισποσιτιφ αντιδραπαντ ου π
αρ τουτε αυτρε σολυτιον δ εφφιχαχιτ θυιϖαλεντε.
Λεσ χηελλεσ συσπενδυεσ δοιϖεντ τρε ατταχηεσ δ υνε µανιρε σρε ετ, ◊ λ εξχεπτιον δε χελλεσ εν χορδε, δε
φαον ◊ νε πασ σε δπλαχερ ετ ◊ ϖιτερ λεσ µουϖεµεντσ δε βαλανχεµεντ.
Λεσ χηελλεσ χοµποσεσ δε πλυσιευρσ λµεντσ ασσεµβλσ ετ λεσ χηελλεσ ◊ χουλισσε δοιϖεντ τρε υτιλισε
σ δε φαον τελλε θυε λ ιµµοβιλισατιον δεσ διφφρεντσ λµεντσ λεσ υνσ παρ ραππορτ αυξ αυτρεσ σοιτ ασσυρ
ε. Λα λονγυευρ δε ρεχουϖρεµεντ δεσ πλανσ δ υνε χηελλε ◊ χουλισσε δοιτ τουϕουρσ τρε συφφισαντε πουρ α
σσυρερ λα ριγιδιτ δε λ ενσεµβλε.€≈
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−29 €

↔€Λεσ χηελλεσ δ αχχσ δοιϖεντ τρε δ υνε λονγυευρ τελλε θυ ελλεσ δπασσεντ δ αυ µοινσ υν µτρε λε νι
ϖεαυ δ αχχσ, ◊ µοινσ θυε δ αυτρεσ µεσυρεσ αιεντ τ πρισεσ πουρ γαραντιρ υνε πρισε σρε.€≈
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−30

-60 -

Adnconseils.com

↔€Λεσ χηελλεσ δοιϖεντ τρε υτιλισεσ δε φαον ◊ περµεττρε αυξ τραϖαιλλευρσ δε δισποσερ ◊ τουτ µοµεντ δ
υνε πρισε ετ δ υν αππυι σρσ. Εν παρτιχυλιερ, λε πορτ δε χηαργεσ δοιτ ρεστερ εξχεπτιοννελ ετ λιµιτ ◊ δεσ χ
ηαργεσ λ
λγρεσ ετ πευ ενχοµβραντεσ.
ενχοµβραντεσ Ιλ νε δοιτ πασ εµπχηερ λε µαιντιεν δ υνε πρισε σρε.≈
€Χηαργεσ λ
λγρεσ€: Ιλ νε πευτ σ αγιρ θυε δε χηαργεσ αυ πλυσ δε θυελθυεσ κιλοσ (πετιτ ουτιλλαγε λεχτροπορ
τατιφ, µατριελσ δεστινσ ◊ πρπαρερ χερταινεσ ιντερϖεντιονσ δε µανυτεντιον δε φαιβλε ιµπορτανχε€: πουλιε
σ, χροχηετσ, χορδεσ..).
Πευ ενχοµβραντεσ€: Λεσ χηαργεσ νε δοιϖεντ πασ τρε δ υνε φορµε ου δ υν ϖολυµε συσχεπτιβλεσ δ εντραν
ερ υν δσθυιλιβρε δυ τραϖαιλλευρ δυ φαιτ, παρ εξεµπλε, δε λα διφφιχυλτ πουρ λυι δε µανιπυλερ λα χηαργε ο
υ δυ ρισθυε θυε χελλε−χι σ αχχροχηε δανσ λεσ βαρρεαυξ δε λ χηελλε ου δανσ δ αυτρεσ λµεντσ δε λ ενϖι
ροννεµεντ. Ελλεσ νε δοιϖεντ πασ οφφριρ δε πρισε αυ ϖεντ δε νατυρε ◊ χοµπροµεττρε λε µαιντιεν δυ τραϖαιλλε
υρ.

3. Λεσ χηαφαυδαγεσ€:
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−31

↔€Λεσ χηαφαυδαγεσ νε πευϖεντ τρε µοντσ, δµοντσ ου σενσιβλεµεντ µοδιφισ θυε σουσ λα διρεχτιον δ υ
νε περσοννε χοµπ
χοµπτεντε ετ παρ δεσ τραϖαιλλευρσ θυι οντ ρευ υνε φορµατιον αδθυατε ετ σπχιφιθυε αυξ οπ
ρατιονσ ενϖισαγεσ, δοντ λε χοντενυ εστ πρχισ αυξ αρτιχλεσ Ρ.€231−36 ετ Ρ.€231−37 ετ χοµπορτε νοταµµεντ
€:
€€€€α)€€Λα χοµπρηενσιον δυ πλαν δε µονταγε, δε δµονταγε ου δε τρανσφορµατιον δε λ χηαφαυδαγε€;
€€€€β)€€Λα σχυριτ λορσ δυ µονταγε, δυ δµονταγε ου δε λα τρανσφορµατιον δε λ χηαφαυδαγε€;
€€€€χ)€€Λεσ µεσυρεσ δε πρϖεντιον δεσ ρισθυεσ δε χηυτε δε περσοννεσ ου δ οβϕετσ€;
€€€€δ)€€Λεσ µεσυρεσ δε σχυριτ εν χασ δε χηανγεµεντ δεσ χονδιτιονσ µτορολογιθυεσ θυι πουρραιτ τρε π
ρϕυδιχιαβλε αυξ περσοννεσ εν αφφεχταντ λα σχυριτ δε λ χηαφαυδαγε€;
€€€€ε)€€Λεσ χονδιτιονσ εν µατιρε δ εφφορτσ δε στρυχτυρε αδµισσιβλεσ€;
€€€€φ)€€Τουτ αυτρε ρισθυε θυε λεσ οπρατιονσ δε µονταγε, δε δµονταγε ετ δε τρανσφορµατιον πρχιτεσ πευ
ϖεντ χοµπορτερ.
€€€€Χεττε φορµατιον εστ ρενουϖελε δανσ λεσ χονδιτιονσ πρϖυεσ ◊ λ αρτιχλε Ρ.€233−3.
€€€
Περσοννε χοµπ
χοµπτεντε€: Ιλ εστ δε λα ρεσπονσαβιλιτ δυ χηεφ δ ταβλισσεµεντ δε φαιρε αππελ ◊ θυελθυ υν δον
τ ιλ σ εστ ασσυρ δε λα χοµπτενχε. Πουρ λε ΒΤΠ, παρ εξεµπλε, λα ρεχοµµανδατιον Ρ.€408 (χφ. νοτε 7) δε λα
ΧΝΑΜ ρελατιϖε αυ µονταγε, ◊ λ υτιλισατιον ετ αυ δµονταγε δεσ χηαφαυδαγεσ δε πιεδ δϖελοππε (ποιντ 5.8)
δεσ δισποσιτιονσ χονχερναντ λα χοµπτενχε δεσ οπρατευρσ (φορµατιον ετ αττεστατιον). Υν µοψεν δε ρπονδ
ρε ◊ λ εξιγενχε ργλεµενταιρε σερα δε σε χονφορµερ ◊ χεττε ρεχοµµανδατιον. ∆ανσ λε χασ χοντραιρε, λε χηεφ
δ ταβλισσεµεντ δοιτ τρε εν µεσυρε δε φουρνιρ λεσ λµεντσ δε ρφρενχε θυι λυι οντ περµισ δ αππρχιερ λα
χοµπτενχε δεσ περσοννεσ χονχερνεσ.€≈
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε€€€€Ρ.€233−13−32

↔€Λα περσοννε θυι διριγε λε µονταγε, λε δµονταγε ου λα µοδιφιχατιον δ υν χηαφαυδαγε ετ λεσ τραϖαιλλευ
ρσ θυι ψ παρτιχιπεντ δοιϖεντ δισποσερ δε λα νοτιχε δυ φαβριχαντ ου δυ πλαν δε µονταγε ετ δε δµονταγε, νοτα
µµεντ δε τουτεσ λεσ ινστρυχτιονσ θυ ιλσ πευϖεντ χοµπορτερ.
Λορσθυε λε µονταγε δε λ χηαφαυδαγε χορρεσπονδ ◊ χελυι πρϖυ παρ λα νοτιχε δυ φαβριχαντ, ιλ δοιτ τρε εφ
φεχτυ χονφορµµεντ ◊ λα νοτε δε χαλχυλ ◊ λαθυελλε ρενϖοιε χεττε νοτιχε.
Λορσθυε χεττε νοτε δε χαλχυλ ν εστ πασ δισπονιβλε ου θυε λεσ χονφιγυρατιονσ στρυχτυρελλεσ ενϖισαγεσ ν
ε σοντ πασ πρϖυεσ παρ χελλε−χι, υν χαλχυλ δε ρσιστανχε ετ δε σταβιλιτ δοιτ τρε ραλισ παρ υνε περσονν
ε χοµπτεντε. Λορσθυε λα χονφιγυρατιον ενϖισαγε δε λ χηαφαυδαγε νε χορρεσπονδ πασ ◊ υν µονταγε πρϖυ
παρ λα νοτιχε, υν πλαν δε µονταγε, δ υτιλισατιον ετ δε δµονταγε δοιτ τρε ταβλι παρ υνε περσοννε χοµπτεν
τε.
Χεσ δοχυµεντσ δοιϖεντ τρε χονσερϖσ συρ λε λιευ δε τραϖαιλ.
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€Υνε προτεχτιον αππροπριε χοντρε λε ρισθυε δε χηυτε δε ηαυτευρ ετ λε ρισθυε δε χηυτε δ οβϕετ δοιτ τρε ασ
συρε αϖαντ λ αχχσ ◊ τουτ νιϖεαυ δ υν χηαφαυδαγε λορσ δε σον µονταγε, δε σον δµονταγε ου δε σα τραν
σφορµατιον.
€Τουτ θυιπεµεντ εστ φουρνι αϖεχ υνε νοτιχε δε µονταγε, λ ιµπορταντ εστ δε φαιρε εν σορτε θυ ελλε σοιτ του
ϕουρσ δισπονιβλε συρ λε σιτε δ υτιλισατιον.
Πουρ λεσ θυιπεµεντσ δε τψπε ινδυστριελ (πρφαβριθυσ), λα νοτε δε χαλχυλ δυ φαβριχαντ συφφιτ δσ λορσ θ
υ εστ ρεσπεχτ λε µονταγε πρϖυ δανσ λα νοτιχε. ∆ανσ δεσ σιτεσ σπχιφιθυεσ (χφ. χλοχηερσ, ινσταλλατιονσ
πτροχηιµιθυεσ) σεροντ σουϖεντ µισ εν υϖρε δεσ χηαφαυδαγεσ δ υνε χονφιγυρατιον παρτιχυλιρε, αδαπτε
◊ λα χοµπλεξιτ δε λ ουϖραγε, θυι νε φιγυρε πασ δανσ υνε νοτιχε δε φαβριχαντ. Εν παρειλλε σιτυατιον, ιλ φα
υδρα υν πλαν ετ υνε νοτε δε χαλχυλ προπρεσ αυ µονταγε παρτιχυλιερ δε λ χηαφαυδαγε. Ιλ εστ ◊ νοτερ θυ εν
παρειλλε εσπχε, λε µονταγε εστ γνραλεµεντ χονφι ◊ υνε εντρεπρισε σπχιαλισε.
Σ αγισσαντ δεσ βτιµεντσ ετ ουϖραγεσ χουραντσ, λε µονταγε εν σχυριτ ιµπλιθυε λε ρεχουρσ ◊ δεσ µοψενσ
αδαπτσ, χονστιτυσ δε γαρδε−χορπσ µισ εν πλαχε ◊ παρτιρ δυ νιϖεαυ ινφριευρ δϕ◊ µυνι δε σεσ προτεχτιονσ
χολλεχτιϖεσ, περµετταντ λα σχυρισατιον δυ νιϖεαυ συπριευρ αϖαντ σον ινσταλλατιον δφινιτιϖε.
Πουρ δεσ µοτιφσ δ εργονοµιε (ποιδσ, φαχιλιτ δε µανυτεντιον...) χεσ γαρδε−χορπσ νε σοντ πασ αλορσ µυνισ δ
ε λευρ πλιντηε, θυι εστ ινσταλλε υλτριευρεµεντ, λορσ δυ πρεµιερ αχχσ αυ νιϖεαυ συπριευρ.
Λεσ φαβριχαντσ βνφιχιαντ δυ δροιτ δ υσαγε δε λα µαρθυε ΝΦ − λα νοτε δε χαλχυλ δεσ χηαφαυδαγεσ βνφι
χιαντ δε χεττε µαρθυε εστ ϖριφιε παρ υν οργανισµε ινδπενδαντ − δοιϖεντ προποσερ δε τελσ γαρδε−χορπσ δε
µονταγε.
Λορσθυ ιλ εστ νχεσσαιρε δε χοµπλτερ λ χηαφαυδαγε ◊ λ αιδε δ λµεντσ δε διµενσιονσ νον στανδαρδισσ
, λεσ οπρατευρσ δοιϖεντ υτιλισερ δεσ σψστµεσ δ αρρτ δε χηυτε. Ιλσ δοιϖεντ µεττρε εν υϖρε χεσ σψστµεσ
δσ λε δβυτ δε λευρ ιντερϖεντιον. ∆ανσ λε χασ δ οπρατιονσ σπχιφιθυεσ (µονυµεντσ ηιστοριθυεσ, χοµπλεξε
σ ινδυστριελσ...), λεσ µοδεσ οπρατοιρεσ δοιϖεντ τρε πρχισσ δανσ λεσ δοχυµεντσ δε πρϖεντιον (πλανσ δε
πρϖεντιον, ΠΠΣΠΣ).€≈
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−33

↔€Λεσ µατριαυξ χονστιτυτιφσ δεσ λµεντσ δ υν χηαφαυδαγε δοιϖεντ τρε δ υνε σολιδιτ ετ δ υνε ρσιστα
νχε αππροπριε ◊ λευρ εµπλοι.
Λεσ ασσεµβλαγεσ δοιϖεντ τρε ραλισσ δε µανιρε σρε, ◊ λ αιδε δ λµεντσ χοµπατιβλεσ δ υνε µµε οριγινε
ετ δανσ λεσ χονδιτιονσ πουρ λεσθυελλεσ ιλσ οντ τ τεστσ.
Χεσ λµεντσ δοιϖεντ φαιρε λ οβϕετ δ υνε ϖριφιχατιον δε λευρ βον τατ δε χονσερϖατιον αϖαντ τουτε οπρ
ατιον δε µονταγε δ υν χηαφαυδαγε.
Χοµπατιβλεσ€: Λα χοµπατιβιλιτ δεσ λµεντσ δ ασσεµβλαγε (στρυχτυρε) εστ ταβλιε ϖια λα ραλισατιον δε
τεστσ, εφφεχτυσ παρ λε φαβριχαντ ου σουσ σα ρεσπονσαβιλιτ. ∆εσ λµεντσ νε προϖεναντ πασ δυ µµε φαβρ
ιχαντ νε σοντ δονχ πασ χονσιδρσ χοµµε χοµπατιβλεσ δανσ λα µεσυρε ο χεττε χοµπατιβιλιτ ν α πασ τ τε
στε.
∆ανσ χερταινεσ χονφιγυρατιονσ δ ουϖραγεσ τελσ θυε σχυλπτυρεσ, δβορδσ, λµεντσ αρχηιτεχτυραυξ, τυψα
υτεριεσ, λεσ πλανχηερσ ϖοντ συιϖρε δεσ ανγλεσ παρτιχυλιερσ διφφιχιλεσ ◊ σχυρισερ ◊ λ αιδε δ λµεντσ πρ
φαβριθυσ ετ ρπερτορισ φουρνισ δ οριγινε. ∆εσ χοµπλµεντσ εν πλανχηεσ πουρροντ αλορσ τρε µισ εν υϖ
ρε πουρ ασσυρερ λα χοντινυιτ δεσ πλανχηερσ. Ιλ δοιτ χεπενδαντ σ αγιρ δε πλανχηεσ δοντ λεσ ρφρενχεσ εν
µατιρε δ εσσαισ δε ρσιστανχε σοντ δλιϖρεσ παρ λεσ φουρνισσευρσ ◊ λ αιδε δ αβαθυεσ. Χεσ λµεντσ δ
ινφορµατιον − θυι δοιϖεντ τρε πρσεντσ συρ λε σιτε − σοντ εν εφφετ νχεσσαιρεσ πουρ σ ασσυρερ θυε λ αδϕ
ονχτιον δε χεσ πλανχηεσ σ ινσχριτ δανσ λα λογιθυε δε χοµπατιβιλιτ δεσ λµεντσ υτιλισσ ετ οφφρεντ λα ρσ
ιστανχε αδ ηοχ.
Λορσθυε λεσ πλανχηερσ νε σοντ πασ χονστιτυσ δ λµεντσ προϖεναντ δυ φαβριχαντ δεσ λµεντσ δε στρυχτ
υρε, θυ ιλσ σοιεντ µταλλιθυεσ ου εν βοισ, λ εµπλοψευρ δοιτ αυσσι τρε εν µεσυρε δε σατισφαιρε τουτεσ λεσ
οβλιγατιονσ φιγυραντ δανσ λε δχρετ δοντ, νοταµµεντ, χελλεσ ρελατιϖεσ ◊ λα νοτε δε χαλχυλ ετ αυξ µαρθυαγ
εσ εν µατιρε δε χηαργεσ αδµισσιβλεσ (χηαφαυδαγε ετ πλανχηερσ).
€€€€Σ αγισσαντ δεσ ϖριφιχατιονσ, ον ραππελλερα παρ αιλλευρσ θυε λ αρρτ δυ 21€δχεµβρε€2004, πρισ σ
υρ λα βασε δεσ αρτιχλεσ Ρ.€233−11 ετ συιϖαντσ δυ χοδε δυ τραϖαιλ, δφινιτ λεσ ϖριφιχατιονσ ρελατιϖεσ αυ
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ξ χηαφαυδαγεσ. Χεσ ϖριφιχατιονσ πευϖεντ ινχλυρε νοταµµεντ, λ εξαµεν δε λ τατ δε χονσερϖατιον µαισ π
ουρροντ γαλεµεντ χοµπορτερ λ εξαµεν δε λ αδθυατιον ετ υν εξαµεν δε µονταγε ετ δ ινσταλλατιον.€≈

€Εξτραιτ δε λ

αρτιχλε Ρ.€233−13−34

↔€Λα σταβιλιτ
σταβιλιτ δε λ χηαφαυδαγε δοιτ τρε ασσυρε. Τουτ χηαφαυδαγε δοιτ τρε χονστρυιτ ετ ινσταλλ δε µ
ανιρε ◊ εµπχηερ, εν χουρσ δ υτιλισατιον, λε δπλαχεµεντ δ υνε θυελχονθυε δε σεσ παρτιεσ χονστιτυαντεσ
παρ ραππορτ ◊ λ ενσεµβλε.
Λεσ χηαφαυδαγεσ φιξεσ δοιϖεντ τρε χονστρυιτσ ετ ινσταλλσ δε µανιρε ◊ συππορτερ λεσ εφφορτσ αυξθυελσ
ιλσ σοντ σουµισ ετ ◊ ρσιστερ αυξ χοντραιντεσ ρσυλταντ δεσ χονδιτιονσ ατµοσπηριθυεσ ετ νοταµµεντ δεσ
εφφετσ δυ ϖεντ. Ιλσ δοιϖεντ τρε ανχρσ ου αµαρρσ ◊ τουτ ποιντ πρσενταντ υνε ρσιστανχε συφφισαντε ου 
τρε προτγσ χοντρε λε ρισθυε δε γλισσεµεντ ετ δε ρενϖερσεµεντ παρ τουτ αυτρε µοψεν δ εφφιχαχιτ θυιϖαλε
ντε.
Λα συρφαχε πορταντε δοιτ αϖοιρ υνε ρσιστανχε συφφισαντε πουρ σ οπποσερ ◊ τουτ αφφαισσεµεντ δ αππυι.
Λε δπλαχεµεντ ου λε βασχυλεµεντ ινοπιν δεσ χηαφαυδαγεσ ρουλαντσ λορσ δυ µονταγε, δυ δµονταγε ετ δε λ
υτιλισατιον δοιτ τρε εµπχη παρ δεσ δισποσιτιφσ αππροπρισ. Αυχυν τραϖαιλλευρ νε δοιτ δεµευρερ συρ υν
χηαφαυδαγε ρουλαντ λορσ δε σον δπλαχεµεντ.
Λα χηαργε αδµισσιβλε δ υν χηαφαυδαγε δοιτ τρε ϖισιβλεµεντ ινδιθυε συρ λ χηαφαυδαγε αινσι θυε συρ χ
ηαχυν δε σεσ πλανχηερσ.
Σταβιλιτ
Σταβιλιτ€: ελλε εστ, νοταµµεντ, φονχτιον δε λα νατυρε δεσ συππορτσ (σολ, ανχραγεσ...) δοντ ιλ χονϖιεντ δ α
ϖοιρ πραλαβλεµεντ αππρχι λα ρσιστανχε. Σι νχεσσαιρε, ιλ πευτ τρε ενϖισαγ, πραλαβλεµεντ ◊ λ ινσταλ
λατιον δε λ χηαφαυδαγε, υν τραιτεµεντ δυ τερραιν. Λεσ συρφαχεσ δ αππυι δε λ χηαφαυδαγε δοιϖεντ τρε χ
αλχυλεσ εν φονχτιον δε λα χηαργε δ αππυι παρ ποτεαυ ετ δε λα νατυρε δυ συππορτ. ∆εσ δισποσιτιφσ τελσ θυ
ε χαλεσ ου πατινσ σοντ γνραλεµεντ υτιλισσ.
Πουρ ϖιτερ λε ρενϖερσεµεντ ον ρεχουρτ αυξ διφφρεντσ τψπεσ δ ανχραγε µαισ ον πευτ αυσσι υτιλισερ δεσ λ
εστσ. Ενφιν χερταινσ χηαφαυδαγεσ σοντ αυτο σταβλεσ δε παρ λευρ χονφιγυρατιον (χειντυραγε).
€€€€
Χηαργε αδµισσιβλε€: ◊ τιτρε δ εξεµπλε λα ρεχοµµανδατιον Ρ.€408 (χηαφαυδαγεσ δε πιεδσ) ραππελλε θυ ιλ ε
ξιστε 6 χλασσεσ δε πλανχηερσ δφινιεσ εν φονχτιον δε λα χηαργε συσχεπτιβλε δ τρε συππορτε. Χεσ χλασσε
σ δοιϖεντ φιγυρερ συρ χηαχυν δεσ πλατεαυξ χονστιτυαντ λ χηαφαυδαγε. Χε δερνιερ δοιτ γαλεµεντ πορτερ λ
ινδιχατιον (παννεαυ φιξ ◊ λ χηαφαυδαγε) δε σα χλασσε δε χηαργεµεντ θυι εστ δτερµινε εν φονχτιον δ υν
χηαργεµεντ ↔€χονϖεντιοννελ€≈€: υν νιϖεαυ δε πλανχηερ χηαργ ◊ 100€% ετ υν νιϖεαυ χηαργ ◊ 50€%.€≈

Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−35

↔€Λεσ χηαφαυδαγεσ δοιϖεντ τρε µυνισ, συρ λεσ χτσ εξτριευρσ δε δισποσιτιφσ δε προτεχτιον χολλεχτιϖε
τελσ θυε πρϖυσ ◊ λ αλινα 2 δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−20.
Λεσ διµενσιονσ, λα φορµε ετ λα δισποσιτιον δεσ πλανχηερσ δ υν χηαφαυδαγε δοιϖεντ τρε αππροπριεσ ◊ λα
νατυρε δυ τραϖαιλ ◊ εξχυτερ ετ αδαπτεσ αυξ χηαργεσ ◊ συππορτερ ετ περµεττρε δε τραϖαιλλερ ετ δε χιρχυλ
ερ δε µανιρε σρε. Λεσ πλανχηερσ δεσ χηαφαυδαγεσ δοιϖεντ τρε µοντσ δε φαον τελλε θυε λευρσ χοµποσα
ντσ νε πυισσεντ πασ σε δπλαχερ λορσ δε λευρ υτιλισατιον. Αυχυν ϖιδε δε πλυσ δε ϖινγτ χεντιµτρεσ νε δοιτ ε
ξιστερ εντρε λε βορδ δεσ πλανχηερσ ετ λ ουϖραγε ου λ θυιπεµεντ χοντρε λεθυελ λ χηαφαυδαγε εστ ταβλι.
Λορσθυε λα χονφιγυρατιον δε λ ουϖραγε ου δε λ θυιπεµεντ νε περµετ πασ δε ρεσπεχτερ χεττε λιµιτε δε διστα
νχε, λε ρισθυε δε χηυτε δοιτ τρε πρϖενυ παρ λ υτιλισατιον δε δισποσιτιφσ δε προτεχτιον χολλεχτιϖε ου ινδι
ϖιδυελλε δανσ λεσ χονδιτιονσ ετ σελον λεσ µοδαλιτσ δφινιεσ ◊ λ αρτιχλε Ρ.€233−13−20. Λεσ δισποσιτιονσ δ
ε χετ αρτιχλε δοιϖεντ γαλεµεντ τρε µισεσ εν υϖρε λορσθυε λ χηαφαυδαγε εστ ταβλι χοντρε υν ουϖραγε ο
υ υν θυιπεµεντ νε δπασσαντ πασ δ υνε ηαυτευρ συφφισαντε λε νιϖεαυ δυ πλανχηερ δε χετ χηαφαυδαγε.
∆εσ µοψενσ δ αχχ
αχχσ σ
σρσ ετ εν νοµβρε συφφισαντ δοιϖεντ τρε αµναγσ εντρε λεσ διφφρεντσ πλανχηερσ δε
λ χηαφαυδαγε.
Λεσ πλανχηερσ δ χηαφαυδαγεσ νε δοιϖεντ πουϖοιρ νι βουγερ λατραλεµεντ, νι σε σουλεϖερ. Α χεττε φιν, λε
σ λµεντσ χονστιτυτιφσ δεσ πλανχηερσ δοιϖεντ τρε φιξσ εντρε ευξ, αινσι θυ ◊ λα στρυχτυρε (αυ µοψεν δε σ
ανγλεσ, χολλιερσ, δισποσιτιφσ αντι−σουλϖεµεντ...).
Ηαυτευρ συφφισαντε€: ιλ ν εστ πασ ποσσιβλε δε δοννερ υνε ϖαλευρ υνιθυε πουρ χαραχτρισερ θυε λα ηαυτε
υρ δε δπασσεµεντ εστ συφφισαντε. Χεχι σ αππρχιε αυ ρεγαρδ δε χηαθυε σιτυατιον δε τραϖαιλ ετ δεσ χονδιτι
ονσ δ ινσταλλατιον δυ πλανχηερ δε λ χηαφαυδαγε. Λ οβϕεχτιφ εστ τουτεφοισ δ ασσυρερ θυε λε ρισθυε δε χ
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ηυτε δε ηαυτευρ εστ πρϖενυ αινσι θυ ιλ λε σεραιτ παρ λ ινσταλλατιον δ υν γαρδε−χορπσ τελ θυε δφινι ◊ λ
αρτιχλε Ρ.€233−13−20 δυ χοδε δυ τραϖαιλ. Χετ αρτιχλε φιξε υνε φουρχηεττε δε ϖαλευρσ πουρ λα ηαυτευρ δε
χε γαρδε−χορπσ. Χεσ ϖαλευρσ χονστιτυεροντ δονχ υν λµεντ δε ρφρενχε ιµπορταντ πουρ δτερµινερ σι λα η
αυτευρ δυ δπασσεµεντ δε λ ουϖραγε ου δε λ θυιπεµεντ εστ συφφισαντε παρ ραππορτ αυ πλανχηερ δε λ χη
αφαυδαγε.
Μοψενσ δ αχχ
αχχσ σ
σρσ€: χεσ µοψενσ πουρροντ, παρ εξεµπλε, τρε δεσ τουρσ δ αχχσ, δεσ εσχαλιερσ ου δεσ 
χηελλεσ χονυεσ αϖεχ λε πλανχηερ δεσ χηαφαυδαγεσ ετ λεσ τραππεσ αδθυατεσ. Λορσθυ ιλ εστ ρεχουρυ ◊ δ
εσ ασχενσευρσ δε χηαντιερ, δεσ χηελλεσ δοιϖεντ νανµοινσ τρε πρϖυεσ ◊ τιτρε δε σεχουρσ. Λε ρψτηµε δεσ
αχχσ εστ νοταµµεντ φονχτιον δυ νοµβρε δεσ περσοννεσ αππελεσ ◊ υτιλισερ λ χηαφαυδαγε αινσι θυε δε σα
λονγυευρ. Λ οβλιγατιον δ αϖοιρ δεσ αχχσ σρσ σ ιµποσε πενδαντ τουτε λα δυρε δε λ υτιλισατιον δε λ χη
αφαυδαγε ετ δονχ γαλεµεντ λορσ δεσ πηασεσ δε µονταγε ετ δε δµονταγε.
Λεσ χηαφαυδαγεσ συρ ταθυετσ δ χηελλεσ νε περµεττεντ πασ δε σατισφαιρε, νοταµµεντ αυξ δισποσιτιονσ δε
χετ αρτιχλε Ρ.€233−13−35€: ιλσ νε ρπονδεντ πασ ◊ λ οβλιγατιον δ αϖοιρ δεσ αχχσ σρσ ετ λεσ προτεχτιονσ
χολλεχτιϖεσ δοντ ιλσ σοντ θυιπσ νε σοντ πασ δε νατυρε ◊ ρσιστερ αυξ εφφορτσ δψναµιθυεσ χονσχυτιφσ ◊
λα χηυτε δ υνε περσοννε (τραϖαιλλευρ θυι τοµβε δ υν τοιτ ου περσοννε θυι τρβυχηε συρ λε πλατεαυ λυι−µ
µε).€≈

Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−36

↔€Λορσθυε χερταινεσ παρτιεσ δ υν χηαφαυδαγε νε σοντ πασ πρτεσ ◊ λ εµπλοι νοταµµεντ πενδαντ λε µοντ
αγε, λε δµονταγε ου λεσ τρανσφορµατιονσ, χεσ παρτιεσ χονστιτυεντ δεσ ζονεσ δ αχχσ λιµιτ θυι δοιϖεντ τρ
ε θυιπεσ δε δισποσιτιφσ ϖιταντ θυε λεσ περσοννεσ νον αυτορισεσ πυισσεντ ψ πντρερ.
€Λεσ µεσυρεσ αππροπριεσ δοιϖεντ τρε πρισεσ πουρ προτγερ λεσ τραϖαιλλευρσ αυτορισσ ◊ πντρερ δανσ
χεσ ζονεσ.
€Σ αγισσαντ δ υν χηαντιερ, ιλ χονϖιεντ, δανσ λα µεσυρε δυ ποσσιβλε, δε φαιρε εν σορτε θυ ιλ σοιτ χλοσ, αφ
ιν δ ϖιτερ λ ιντρυσιον δε περσοννεσ τρανγρεσ ◊ χε χηαντιερ.
∆εσ µεσυρεσ δοιϖεντ τρε πρισεσ πουρ χονδαµνερ λεσ αχχσ, τεµποραιρεµεντ, θυανδ ιλ ν ψ α πασ δ ιντερϖε
ντιον δεσ περσοννεσ αυτορισεσ (ρετραιτ δ χηελλεσ, βαρριρεσ...)
Παρ αιλλευρσ, ον ραππελλερα λεσ δισποσιτιονσ εν µατιρε δε µατριαλισατιον ετ δε σιγναλισατιον δεσ ζονεσ
δε δανγερ δε λ αρτιχλε Ρ.€232−1−3 δυ χοδε δυ τραϖαιλ (πουρ λα σιγναλισατιον, χφ. αρρτ δυ 4€νοϖεµβρε€19
93).
Λα προτεχτιον δεσ περσοννεσ αυτορισεσ ◊ ιντερϖενιρ ιµπλιθυε υνε ινφορµατιον ετ υνε φορµατιον αδθυατεσ,
λεσθυελλεσ χονχερνεντ αυσσι λε πορτ δεσ θυιπεµεντσ δε προτεχτιον ινδιϖιδυελλε αππροπρισ θυι σοντ αλορ
σ ρεθυισ.€≈

4. Λεσ τεχηνιθυεσ δ αχχ
αχχσ ετ δε ποσιτιοννεµεντ αυ µοψεν δε χορδεσ
Εξτραιτ δε λ αρτιχλε Ρ.€233−13−37

Λ υτιλισατιον δεσ τεχηνιθυεσ δ αχχσ ετ δε ποσιτιοννεµεντ αυ µοψεν δε χορδεσ δοιτ ρεσπεχτερ λεσ χονδιτιο
νσ συιϖαντεσ€:
€€€€α)€€Λε σψστµε δοιτ χοµπορτερ αυ µοινσ υνε χορδε δε τραϖαιλ, χονστιτυαντ υν µοψεν δ αχχσ, δε δεσχ
εντε ετ δε σουτιεν, ετ υνε χορδε δε σχυριτ, θυιπε δ υν σψστµε δ αρρτ δεσ χηυτεσ. Χεσ δευξ δισποσιτιφσ σ
οντ ανχρσ σπαρµεντ ετ λεσ δευξ ποιντσ δ ανχραγε δοιϖεντ φαιρε λ οβϕετ δ υνε νοτε δε χαλχυλ λαβορε π
αρ λε χηεφ δ ταβλισσεµεντ ου υνε περσοννε χοµπτεντε€;
€€€€β)€€Λεσ τραϖαιλλευρσ δοιϖεντ τρε µυνισ δ υν ηαρναισ δ αντιχηυτε αππροπρι, λ υτιλισερ ετ τρε ρε
λισ παρ χε ηαρναισ ◊ λα χορδε δε σχυριτ ετ ◊ λα χορδε δε τραϖαιλ€;
€€€€χ)€€Λα χορδε δε τραϖαιλ δοιτ τρε θυιπε δ υν µχανισµε σρ δε δεσχεντε ετ δε ρεµοντε ετ χοµπορτερ υ
ν σψστµε αυτοβλοθυαντ θυι εµπχηε λα χηυτε δε λ υτιλισατευρ αυ χασ ο χελυι−χι περδραιτ λε χοντρλε δε
σεσ µουϖεµεντσ. Λα χορδε δε σχυριτ δοιτ τρε θυιπε δ υν δισποσιτιφ αντιχηυτε µοβιλε θυι αχχοµπαγνε λε
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σ δπλαχεµεντσ δυ τραϖαιλλευρ€;
€€€€δ)€€Λεσ ουτιλσ ετ αυτρεσ αχχεσσοιρεσ ◊ υτιλισερ παρ υν τραϖαιλλευρ δοιϖεντ τρε ατταχησ παρ υν µ
οψεν αππροπρι, δε µανιρε ◊ ϖιτερ λευρ χηυτε€;
€€€€ε)€€Λε τραϖαιλ δοιτ τρε προγραµµ ετ συπερϖισ δε τελλε σορτε θυ υν σεχουρσ πυισσε τρε ιµµδιατεµ
εντ πορτ αυ τραϖαιλλευρ εν χασ δ υργενχε€;
€€€€φ)€€Λεσ τραϖαιλλευρσ δοιϖεντ ρεχεϖοιρ υνε φορµατιον αδθυατε ετ σπχιφιθυε αυξ οπρατιονσ ενϖισα
γεσ ετ αυξ προχδυρεσ δε σαυϖεταγε, δοντ λε χοντενυ εστ πρχισ αυξ αρτιχλεσ Ρ.€231−36 ετ Ρ.€231−37 ετ θυι
εστ ρενουϖελε δανσ λεσ χονδιτιονσ πρϖυεσ ◊ λ αρτιχλε Ρ.€233−3.
€€€€∆ανσ δεσ χιρχονστανχεσ σπχιφιθυεσ ο, χοµπτε τενυ δε λ ϖαλυατιον δυ ρισθυε, λ υτιλισατιον δ υνε
δευξιµε χορδε ρενδραιτ λε τραϖαιλ πλυσ δανγερευξ, λε ρεχουρσ ◊ υνε σευλε χορδε πευτ τρε αυτορισ, ◊ χονδ
ιτιον θυε λε τραϖαιλλευρ χονχερν νε ρεστε ϕαµαισ σευλ. Χεσ χιρχονστανχεσ σπχιφιθυεσ αινσι θυε λεσ µεσ
υρεσ αππροπριεσ πουρ ασσυρερ λα σχυριτ σοντ δτερµινεσ παρ αρρτ δυ µινιστρε χηαργ δυ τραϖαιλ ου
δυ µινιστρε χηαργ δε λ αγριχυλτυρε.€≈

Λε ρισθυε
ρισθυε χηιµιθυε εν Εντρεπρισε
Εντρεπρισε
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Λε δχρετ 2003−1254 δυ 23 δχεµβρε 2003 ετ λεσ χιρχυλαιρεσ ∆ΡΤ 12 ετ 13 αππορτεντ λ οβλιγατιον ◊ τουτε εντρεπρισε υτιλ
ισατριχε δε προδυιτσ χηιµιθυεσ ◊ µεττρε εν πλαχε λεσ ποιντσ συιϖαντσ€:
-

Υνε ϖαλυατιον δε λα δανγεροσιτ δεσ προδυιτσ χοµπορταντ αυ µοινσ υν πιχτογραµµε σχυριτ (15 χατγοριε δε ρ
ισθυεσ)
Υνε αναλψσε δε χηαθυε ποστε πουρ χοννατρε λεσ υτιλισατευρσ δεσ προδυιτσ
Υνε µισε νε πλαχε δ αχτιονσ πρϖεντιϖεσ εν φονχτιον δεσ ρισθυεσ
Υν δοσσιερ µδιχαλ δεσ σαλαρισ ◊ χονσερϖερ συρ υνε πριοδε δε 50 ανσ απρσ λα δερνιρε εξποσιτιον (φιχηε δ
απτιτυδε ετ δ εξποσιτιον)
Υνε µισε εν πλαχε δε νοτιχεσ δ υτιλισατιον σιµπλιφιεσ δεσ προδυιτσ συρ σιτε

Τουσ χεσ ποιντσ σοντ ◊ πρενδρε εν χοµπτε δανσ λε δοχυµεντ υνιθυε ετ σοντ συσχεπτιβλε δ τρε χοντρλσ παρ λ Ινσπεχτ
ιον δυ Τραϖαιλ.
Παρ αιλλευρσ, δανσ χηαθυε υνιτ δε τραϖαιλ υτιλισαντ δεσ προδυιτσ χηιµιθυεσ, ιλ εστ νχεσσαιρε δε πρενδρε εν χοµπτε
λε ρισθυε λι αυ στοχκαγε, αυ ρεχονδιτιοννεµεντ, ◊ λ τιθυεταγε ετ ◊ λ υτιλισατιον συιϖαντ λε τψπε δε προδυιτσ υτιλισσ
.

1. Λεσ ρισθυεσ χηιµιθυεσ€:
Ιλ εστ ιµπορταντ δε σουλιγνερ θυε λεσ ργλεσ δε πρϖεντιον φιξεσ παρ λε δχρετ σ αππλιθυεντ υνιθυεµεντ αυξ εξποσιτιον
σ προφεσσιοννελλεσ ◊ δεσ ΑΧ∆ ετ ΧΜΡ, σοιτ δεσ προδυιτσ ου συβστανχεσ αφφιχηαντ υν/δεσ πιχτογραµµεσ συιϖαντσ€:

∆σ λορσ, ιλ χονϖιεντ δε δφινιρ λα νοτιον δ εξποσιτιον προφεσσιοννελλε. Ιλ σ αγιτ δεσ εξποσιτιονσ ◊ δεσ ΑΧ∆ ου δεσ αγ
εντσ ΧΜΡ δε χατγοριε 1 ου 2 συιϖαντεσ :
λεσ εξποσιτιονσ γνρεσ παρ λεσ αχτιϖιτσ προφεσσιοννελλεσ δανσ λε χαδρε δεσθυελλεσ δεσ αγεντσ χηιµιθυεσ σοντ υτ
ιλισσ ου προδυιτσ δλιβρµεντ (εξ. : σψντησε οργανιθυε) ;
λεσ εξποσιτιονσ γνρεσ διρεχτεµεντ παρ λ αχτιϖιτ προφεσσιοννελλε, δε µανιρε νον δλιβρε (εξ. : εξποσιτιον δεσ σο
υδευρσ αυξ φυµεσ δε σουδαγε, εξποσιτιον δεσ εµπλοψσ δεσ ατελιερσ δε ρπαρατιον αυτοµοβιλε αυξ γαζ δ χηαππεµεντ,
εξποσιτιον δεσ µατρεσ ναγευρσ αυξ χηλοραµινεσ δεσ πισχινεσ) ;
λεσ εξποσιτιονσ ινδισσοχιαβλεσ δε λ αχτιϖιτ δε λ εντρεπρισε σανσ θυε χεσ εξποσιτιονσ σοιεντ γνρεσ παρ χεττε αχτ
ιϖιτ (εξ. : εξποσιτιον δεσ παγιστεσ ρουτιερσ αυξ γαζ δ χηαππεµεντ, σαλαρισ δ εντρεπρισε εξτριευρε ιντερϖεναντ δαν
σ υνε αχτιϖιτ νον πολλυαντε µαισ συσχεπτιβλεσ δ τρε εν χονταχτ αϖεχ δεσ πολλυαντσ πρσεντσ δανσ λεσ λοχαυξ δε λ
εντρεπρισε υτιλισατριχε).
Ρισθυεσ ΧΜΡ€: χανχ
χανχρογ
ρογνε, µυταγ
µυταγνε, τοξιθυε πουρ λα ρεπροδυχτιον

-

-

-

-

Χανχρογνε χατγοριε 1€: συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ θυε λ ον σαιτ τρε χανχρογνεσ πουρ λ ηοµµε (Πηρασ
εσ δε ρισθυεσ Ρ45−Ρ49)
Χανχρογνε χατγοριε 2€: συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ πουρ λεσθυελλεσ ιλ εξιστε υνε φορτε πρσοµπτιον θυε λ
εξποσιτιον δε λ ηοµµε ◊ δε τελλεσ συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ πευτ προϖοθυερ υν χανχερ ου εν αυγµεντερ λα
φρθυενχε (Πηρασεσ δε ρισθυεσ Ρ45−Ρ49)
Χανχρογνε χατγοριε 3€: συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ προχχυπαντεσ πουρ λ ηοµµε εν ραισον δ εφφετσ χανχ
ρογνεσ ποσσιβλεσ µαισ πουρ λεσθυελλεσ λεσ ινφορµατιονσ δισπονιβλεσ σοντ ινσυφφισαντεσ πουρ χλασσερ χε
σ συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ δανσ λα χατγοριε 2 (Πηρασεσ δε ρισθυεσ Ρ40)
Μυταγνε χατγοριε 1€: συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ θυε λ ον σαιτ τρε µυταγνεσ πουρ λ ηοµµε (Πηρασεσ δε ρ
ισθυεσ Ρ46)
Μυταγνε χατγοριε 2€: συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ πουρ λεσθυελλεσ ιλ εξιστε υνε φορτε πρσοµπτιον θυε λ εξ
ποσιτιον δε λ ηοµµε ◊ δε τελλεσ συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ πευτ προδυιτε δεσ δφαυτσ γντιθυεσ ου εν αυγµεν
τερ λα φρθυενχε (Πηρασεσ δε ρισθυεσ Ρ46)
Μυταγνε χατγοριε 3€: Συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ προχχυπαντεσ πουρ λ ηοµµε εν ραισον δ εφφετσ µυταγνε
σ ποσσιβλεσ µαισ πουρ λεσθυελλεσ λεσ ινφορµατιονσ δισπονιβλεσ σοντ ινσυφφισαντεσ πουρ χλασσερ χεσ συβστ
ανχεσ ετ πρπαρατιονσ εν χατγοριε 2 (Πηρασεσ δε ρισθυε€: Ρ68)
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Τοξιθυεσ πουρ λα ρεπροδυχτιον χατγοριε 1€: συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ θυε λ ον σαιτ τρε τοξιθυεσ πουρ λα
ρεπροδυχτιον δε λ ηοµµε (Πηρασεσ δε ρισθυεσ Ρ60 ετ/ου Ρ61)
Τοξιθυεσ πουρ λα ρεπροδυχτιον χατγοριε 2€: Συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ πουρ λεσθυελλεσ ιλ εξιστε υνε φορτε
πρσοµπτιον θυε λ εξποσιτιον δε λ ηοµµε ◊ δε τελλεσ συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ πευτ προδυιρε ου αυγµεντερ
λα φρθυενχε δ εφφετσ νοχιφσ νον ηρδιταιρε δανσ λα προγνιτυρε ου πορτερ αττειντε αυξ φονχτιονσ ου χαπαχι
τσ ρεπροδυχτιϖεσ (Πηρασεσ δε ρισθυε Ρ60 ετ/ου Ρ61)
Τοξιθυεσ πουρ λα ρεπροδυχτιον χατγοριε 3€: Συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ προχχυπαντεσ εν ραισον δ εφφετσ τ
οξιθυεσ ποσσιβλεσ πουρ λα ρεπροδυχτιον µαισ πουρ λεσθυελλεσ λεσ ινφορµατιονσ δισπονιβλεσ σοντ ινσυφφισα
ντεσ πουρ χλασσερ χεσ συβστανχεσ ετ πρπαρατιονσ δανσ λα χατγοριε 2 (Πηρασεσ δε ρισθυε Ρ62 ετ/ου Ρ63)

Ρισθυεσ ΑΧ∆€: Αγεντσ
Αγεντσ χηιµιθυεµεντ δανγερευξ = τουτ προδυιτ ου συβστανχε αφφιχηαντ υν πιχτογραµµε ορανγε.
Σοντ χονσιδρσ αυσσι χοµµε ΑΧ∆, λεσ προδυιτσ ινφλαµµαβλεσ, σενσιβιλισαντσ ου τουτ αγεντ χηιµιθυε πουρ λεθυελ ιλ ε
ξιστε υνε ϖαλευρ λιµιτε δ εξποσιτιον προφεσσιοννελλε (ςΛΕΠ). ςΛΕΠ = Πουρ πρϖενιρ λα συρϖενυε δε πατηολογιεσ δ∋ορι
γινε προφεσσιοννελλε δυεσ ◊ λ∋εξποσιτιον ◊ υν πολλυαντ τοξιθυε, ιλ φαυτ ρδυιρε λε πλυσ ποσσιβλε χεττε εξποσιτιον ετ φι
ξερ υνε λιµιτε ◊ χελλε−χι. Ον α δονχ δφινι δεσ νιϖεαυξ δε χονχεντρατιον δανσ λ∋ατµοσπηρε δε τραϖαιλ ◊ νε πασ δπασσ
ερ. Χε σοντ λεσ ϖαλευρσ λιµιτεσ δ∋εξποσιτιον προφεσσιοννελλε (ςΛΕΠ). Ελλεσ σοντ φιξεσ παρ λε µινιστρε χηαργ δυ Τρ
αϖαιλ θυι λεσ ρϖισε πριοδιθυεµεντ εν φονχτιον δε λ∋τατ δεσ χονναισσανχεσ. ∆∋αυτρεσ σοντ ρεχοµµανδεσ παρ λα ΧΝ
ΑΜΤΣ.

2. Λ αναλψσε δυ ρισθυε χηιµιθυε
Λ αναλψσε δυ ρισθυε χηιµιθυε εν Εντρεπρισε δε Προπρετ δοιτ οβλιγατοιρεµεντ τρε ραλισε παρ λ εντρεπρισε σουσ λα
ρεσπονσαβιλιτ δυ χηεφ δ εντρεπρισε, εν χολλαβορατιον αϖεχ λε µδεχιν δυ τραϖαιλ ετ λε Χ.Η.Σ.Χ.Τ. ετ πευτ σε δρουλε
ρ χοµµε συιτ€:
1.
2.
3.

Αναλψσε δε λ υτιλισατιον/υνιτσ δε τραϖαιλ δανσ λ εντρεπρισε δε προδυιτσ χηιµιθυεσ (δτεργεντσ, δχαπαντσ
.)
Αναλψσε δε λα δανγεροσιτ δυ προδυιτ
Ετυδε δε ρεµπλαχεµεντ δυ προδυιτ πρϖυ παρ υν προδυιτ µοινσ δανγερευξ (Χατγοριε 3 ου λιευ δε χατγοριε 2 ου
1) ου νον δανγερευξ.
Λ εµπλοψευρ πευτ χονσιδρερ θυ υν προδυιτ υτιλισ δανσ δεσ χονδιτιονσ διφφρεντεσ θυε χελλεσ πρχονισεσ δ
ανσ λεσ νοτιχεσ δ υτιλισατιον δυ προδυιτ λιϖρ (διλυ διφφρεντε παρ εξεµπλε) πρσεντε δσ λορσ υν ρισθυε φαι
βλε, αυθυελ χασ λεσ αρτιχλεσ Ρ231−54−6 ◊ Ρ231−54−16 δυ χοδε δυ τραϖαιλ νε σοντ πασ αππλιχαβλεσ.
Λ εµπλοψευρ πευτ χονχλυρε θυ υν προδυιτ πρσεντε υν ρισθυε φαιβλε σι λεσ δευξ χονδιτιονσ συιϖαντεσ σοντ ρ
εµπλιεσ δε µανιρε χυµυλατιϖε€:
− Λεσ θυαντιτσ πρσεντεσ υν ρισθυε φαιβλε πουρ λα σαντ ετ λα σχυριτ δυ τραϖαιλλευρ€; ιλ σ αγιτ δεσ θυαντ
ιτσ αυ ποστε δε τραϖαιλ. Ιλ ρεϖιεντ ◊ λ εµπλοψευρ δ αππορτερ λεσ λµεντσ σιγνιφιχατιφσ δε µανιρε ◊ δµοντρ
ερ λε χαραχτρε φαιβλε δυ ρισθυε πρσεντ. Ιλ φαυτ τενιρ χοµπτε πουρ χελα νοταµµεντ δε€:
o Λα νατυρε δε λ εξποσιτιον (ϖοιεσ ρεσπιρατοιρεσ, ινγεστιον, χυτανε )
o Λα γραϖιτ δε λ εξποσιτιον (χονσθυενχεσ )
o Λα φρθυενχε δε λ εξποσιτιον
o Λα δυρε δε λ εξποσιτιον
o Λα διλυτιον δυ προδυιτ.
− Λεσ µεσυρεσ δε πρϖεντιον πρϖυεσ αυξ αρτιχλεσ Λ230−2 ετ Ρ231−54−3 δυ Χοδε δυ Τραϖαιλ σοντ συφφισαντεσ
πουρ ρδυιρε λε ρισθυε αυ νιϖεαυ λε πλυσ βασ ετ αβουτιρ ◊ υν ρισθυε φαιβλε.
Λα ϕυστιφιχατιον δυ ρισθυε φαιβλε δοιτ τρε χονφιρµε παρ λε µδεχιν δυ τραϖαιλ.

4.

Λε προδυιτ νε πευτ πασ τρε ρεµπλαχ. Λ εµπλοψευρ δοιτ µεττρε εν πλαχε δεσ µεσυρεσ δε προτεχτιον χολλεχτιϖε,
ετ εν δερνιερ λιευ, ιλ φουρνιρα δεσ θυιπεµεντσ δε προτεχτιον ινδιϖιδυελλε (ΕΠΙ). Λ εµπλοψευρ δοιτ ϖειλλευρ α
υ ρεσπεχτ€δε :
o µεσυρεσ δε πρϖεντιον δφινιεσ
o λα λιµιτατιον δ αχχσ ετ λα σιγναλισατιον
o λ ινφορµατιον
o λε χοντρλε δεσ ςΛΕΠ
o λα φορµατιον δυ περσοννελ
o λα λιστε δεσ τραϖαιλλευρσ εξποσσ
o λεσ φιχηεσ δ εξποσιτιον
o λα συρϖειλλανχε µδιχαλε ρενφορχε
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3. Λε ρισθυε χηιµιθυε προϖεναντ δυ χλιεντ€
Εξτραιτ δε λα χιρχυλαιρε€∆ΡΤ 12€:
↔€Λε χηεφ δε λ εντρεπρισε υτιλισατριχε (χλιεντ) α πουρ οβλιγατιον δε δοννερ αυ χηεφ δε λ εντρεπρισε εξτριευρε (εντρε
πρισε δε προπρετ), τουτεσ λεσ ινφορµατιονσ συρ λα πρσενχε δ ΑΧ∆ ου ΧΜΡ συρ λε λιευ δε τραϖαιλ ο λεσ τραϖαιλλευρ
σ δε λ εντρεπρισε εξτριευρε σοντ εξποσσ€≈.
Χεσ ποιντσ σοντ ◊ πρχισερ δανσ λε πλαν δε πρϖεντιον, αινσι θυε λεσ αχτιονσ δε πρϖεντιον θυι σ ψ ραππορτεντ. Εν του
τ τατ δε χαυσε, λε χηεφ δε λ εντρεπρισε εξτριευρε (Εντρεπρισε δε Προπρετ) ρεστε ρεσπονσαβλε δε λ αππλιχατιον δεσ µε
συρεσ δε πρϖεντιον νχεσσαιρεσ ◊ λα προτεχτιον δε σον περσοννελ.

4. Λ τιθυεταγε ετ λα φιχηε δε δονν
δοννεσ σ
σχυριτ
χυριτ
Λα χιρχυλαιρε ∆ΡΤ 13 ενχαδρε λ εµβαλλαγε ετ λ τιθυεταγε δεσ συβστανχεσ ◊ πρπαρατιονσ δανγερευσεσ. ςοσ φουρνισσ
ευρσ σοντ διρεχτεµεντ χονχερνσ παρ χεττε χιρχυλαιρε, µαισ ιλ εστ σουηαιταβλε δε ϖειλλερ ◊ χε θυε λεσ χοντεναντσ λιϖ
ρσ σοιεντ χονφορµεσ ◊ λ τιθυεταγε.
Εν χασ δε ρεχονδιτιοννεµεντ, ιλ εστ οβλιγατοιρε δε ρεπορτερ συρ λε νουϖεαυ χονδιτιοννεµεντ, λεσ λµεντσ δε λ τιθυετα
γε ινιτιαλ δε µανιρε ινδλβιλε. Λε περσοννελ εφφεχτυαντ λε ρεχονδιτιοννεµεντ εστ χονσιδρ χοµµε εξποσ πενδαντ χεττε
πηασε δε τραϖαιλ.
Λεσ φιχηεσ δε δοννεσ σχυριτ δοιϖεντ ϖουσ τρε φουρνιεσ συρ δεµανδε παρ ϖοσ φουρνισσευρσ, χαρ ελλεσ σοντ οβλιγατ
οιρε ◊ λα δτερµινατιον δεσ µεσυρεσ δε πρϖεντιον.
Λεσ φιχηεσ δοννεσ σχυριτ δοιϖεντ χοµπορτερ€:
Ιδεντιφιχατιον δε λα συβστανχε ου δε λα πρπαρατιον ετ δε λα περσοννε πηψσιθυε ου µοραλε ρεσπονσαβλε δε λα
µισε συρ λε µαρχη,
Χοµποσιτιον/ινφορµατιονσ συρ λεσ χοµποσαντσ
Ιδεντιφιχατιον δεσ δανγερσ
Πρεµιερσ σεχουρσ
Μεσυρεσ δε λυττε χοντρε λ ινχενδιε
Μεσυρεσ ◊ πρενδρε εν χασ δε δισπερσιον αχχιδεντελλε
Μανιπυλατιον ετ στοχκαγε
Χοντρλε δε λ εξποσιτιον δεσ τραϖαιλλευρσ ετ χαραχτριστιθυεσ δεσ θυιπεµεντσ δε προτεχτιον ινδιϖιδυελλε
Προπριτσ πηψσιθυεσ ετ χηιµιθυεσ
Σταβιλιτ ετ ραχτιϖιτ
Ινφορµατιονσ τοξιχολογιθυεσ
Ινφορµατιονσ χολογιθυεσ
Χονσιδρατιονσ ρελατιϖεσ ◊ λ λιµινατιον
Ινφορµατιονσ ρελατιϖεσ αυ τρανσπορτ
Ινφορµατιονσ ργλεµενταιρεσ (νοταµµεντ ρελατιϖε αυ χλασσεµεντ ετ ◊ λ τιθυεταγε)
Αυτρεσ ινφορµατιονσ.
Λεσ φιχηεσ δοννεσ σχυριτ δοιϖεντ τρε τρανσµισεσ ◊ λα µδεχινε δυ τραϖαιλ ετ αχχεσσιβλε αυξ µεµβρεσ δυ Χ.Η.Σ.Χ.Τ.
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Λιστε δεσ πηρασεσ δε ρισθυε (Πηρασεσ Ρ)
Ρ1 Εξπλοσιφ ◊ λ τατ σεχ
Ρ2 Ρισθυε δ εξπλοσιον παρ λε χηοχ, λα φριχτιον, λε φευ ου δ αυτρε
σ σουρχεσ δ ιγνιτιον
Ρ3 Γρανδ ρισθυε δ εξπλοσιον παρ λε χηοχ, λα φριχτιον, λε φευ ου δ
αυτρεσ σουρχεσ δ ιγνιτιον
Ρ4 Φορµε δεσ χοµποσσ µταλλιθυεσ εξπλοσιφσ τρσ σενσιβλεσ
Ρ5 ∆ανγερ δ εξπλοσιον σουσ λ αχτιον δε λα χηαλευρ
Ρ6 ∆ανγερ δ εξπλοσιον εν χονταχτ ου σανσ χονταχτ αϖεχ λ αιρ
Ρ7 Πευτ προϖοθυερ υν ινχενδιε
Ρ8 Φαϖορισε λ ινφλαµµατιον δεσ µατιρεσ χοµβυστιβλεσ
Ρ9 Πευτ εξπλοσερ εν µλανγε αϖεχ δεσ µατιρεσ χοµβυστιβλεσ
Ρ10 Ινφλαµµαβλε
Ρ11 Φαχιλεµεντ ινφλαµµαβλε
Ρ12 Εξτρµεµεντ ινφλαµµαβλε
Ρ14 Ραγιτ ϖιολεµµεντ αυ χονταχτ δε λ εαυ
Ρ15 Αυ χονταχτ δε λ εαυ, δγαγε δεσ γαζ εξτρµεµεντ ινφλαµµαβλεσ
Ρ16 Πευτ εξπλοσερ εν µλανγε αϖεχ δεσ συβστανχεσ χοµβυραντεσ
Ρ17 Σποντανµεντ ινφλαµµαβλε ◊ λ αιρ
Ρ18 Λορσ δε λ υτιλισατιον, φορµατιον ποσσιβλε δε µλανγε ϖαπευρ−
αιρ
Ινφλαµµαβλε/εξπλοσιφ
Ρ19 Πευτ φορµερ δεσ περοξψδεσ εξπλοσιφσ
Ρ20 Νοχιφ παρ ινηαλατιον
Ρ21 Νοχιφ παρ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ
Ρ22 Νοχιφ εν χασ δ ινγεστιον
Ρ23 Τοξιθυε παρ ινηαλατιον
Ρ24 Τοξιθυε παρ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ
Ρ25 Τοξιθυε εν χασ δ ινγεστιον
Ρ26 Τρσ τοξιθυε παρ ινηαλατιον
Ρ27 Τρσ τοξιθυε παρ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ
Ρ28 Τρσ τοξιθυε εν χασ δ ινγεστιον
Ρ28 Αυ χονταχτ δε λ εαυ, δγαγε δεσ γαζ τοξιθυεσ
Ρ30 Πευτ δεϖενιρ φαχιλεµεντ ινφλαµµαβλε πενδαντ λ υτιλισατιον
Ρ31 Αυ χονταχτ δ υν αχιδε, δγαγε υν γαζ τοξιθυε
Ρ32 Αυ χονταχτ δ υν αχιδε, δγαγε υν γαζ τρσ τοξιθυε
Ρ33 ∆ανγερ δ εφφετσ χυµυλατιφσ
Ρ34 Προϖοθυε δεσ βρλυρεσ
Ρ35 Προϖοθυε δε γραϖεσ βρλυρεσ
Ρ36 Ιρριταντ πουρ λεσ ψευξ
Ρ37 Ιρριταντ πουρ λεσ ϖοιεσ ρεσπιρατοιρεσ
Ρ38 Ιρριταντ πουρ λα πεαυ
Ρ38 ∆ανγερ δ εφφετσ ιρρϖερσιβλεσ τρσ γραϖεσ
Ρ40 Ποσσιβιλιτ δ εφφετσ ιρρϖερσιβλεσ
Ρ41 Ρισθυεσ δε λσιονσ οχυλαιρεσ γραϖεσ
Ρ42 Πευτ εντρανερ υνε σενσιβιλισατιον παρ ινηαλατιον
Ρ43 Πευτ εντρανερ υνε σενσιβιλισατιον παρ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ
Ρ44 Ρισθυε δ εξπλοσιον σι χηαυφφ εν αµβιανχε χονφινε
Ρ45 Πευτ προϖοθυερ λε χανχερ
Ρ46 Πευτ προϖοθυερ δεσ αλτρατιονσ γντιθυεσ ηρδιταιρεσ
Ρ48 Ρισθυε δ εφφετσ γραϖεσ πουρ λα σαντ εν χασ δ εξποσιτιον
προλονγε
Ρ48 Πευτ προϖοθυερ λε χανχερ παρ ινηαλατιον
Ρ50 Τρσ τοξιθυε πουρ λεσ οργανισµεσ αθυατιθυεσ
Ρ51 Τοξιθυε πουρ λεσ οργανισµεσ αθυατιθυεσ
Ρ52 Νοχιφ πουρ λεσ οργανισµεσ αθυατιθυεσ
Ρ53 Πευτ εντραινερ δεσ εφφετσ νφαστεσ ◊ λονγ τερµε πουρ λ ενϖιρον
νεµεντ αθυατιθυε
Ρ54 Τοξιθυε πουρ λα φλορε
Ρ55 Τοξιθυε πουρ λα φαυνε
Ρ56 Τοξιθυε πουρ λεσ οργανισµεσ δυ σολ
Ρ57 Τοξιθυε πουρ λεσ αβειλλεσ
Ρ58 Πευτ εντρανερ δεσ εφφετσ νφαστεσ ◊ λονγ τερµε πουρ λ ενϖιρον
νεµεντ
Ρ58 ∆ανγερευξ πουρ λα χουχηε δ οζονε
Ρ60 Πευτ αλτρερ λα φερτιλιτ
Ρ61 Ρισθυε πενδαντ λα γροσσεσσε δ εφφετσ νφαστεσ πουρ λ ενφαντ
Ρ62 Ρισθυε ποσσιβλε δ αλτρατιον δε λα φερτιλιτ
Ρ63 Ρισθυε ποσσιβλε πενδαντ λα γροσσεσσε δ εφφετσ νφαστεσ πουρ
λ ενφαντ
Ρ64 Ρισθυε ποσσιβλε πουρ λεσ ββσ νουρρισ αυ λαιτ µατερνελ

Λιστε δεσ χονσειλσ δε πρυδενχε (Πηρασεσ Σ)
Σ1 Χονσερϖερ σουσ χλ
Σ2 Χονσερϖερ ηορσ δε λα πορτε δεσ ενφαντσ
Σ3 Χονσερϖερ δανσ υν ενδροιτ φραισ
Σ4 Χονσερϖερ ◊ λ χαρτ δε τουτ λοχαλ δ ηαβιτατιον
Σ5 Χονσερϖερ σουσ (λιθυιδε αππροπρι ◊ σπχιφιερ παρ λε φαβριχαντ)
Σ6 Χονσερϖερ σουσ (γαζ ινερτε ◊ σπχιφιερ παρ λε φαβριχαντ)
Σ7 Χονσερϖερ λε ρχιπιεντ βιεν φερµ
Σ8 Χονσερϖερ λε ρχιπιεντ ◊ λ αβρι δε λ ηυµιδιτ
Σ9 Χονσερϖερ λε ρχιπιεντ δανσ υν ενδροιτ βιεν ϖεντιλ
Σ12 Νε πασ φερµερ ηερµτιθυεµεντ λε ρχιπιεντ
Σ13 Χονσερϖερ ◊ λ χαρτ δεσ αλιµεντσ ετ βοισσονσ, ψ χοµπρισ χευξ πο
υρ ανιµαυξ
Σ14 Χονσερϖερ ◊ λ χαρτ δεσ (µατιρεσ ινχοµπατιβλεσ ◊ ινδιθυερ παρ
λε φαβριχαντ)
Σ15 Χονσερϖερ ◊ λ χαρτ δε λα χηαλευρ
Σ16 Χονσερϖερ ◊ λ χαρτ δε τουτε φλαµµε ου σουρχε δ τινχελλεσ. Νε π
ασ φυµερ
Σ17 Τενιρ ◊ λ χαρτ δεσ µατιρεσ χοµβυστιβλεσ
Σ18 Μανιπυλερ ετ ουϖριρ λε ρχιπιεντ αϖεχ πρυδενχε
Σ20 Νε πασ µανγερ ετ νε πασ βοιρε πενδαντ λ υτιλισατιον
Σ21 Νε πασ φυµερ πενδαντ λ υτιλισατιον
Σ22 Νε πασ ρεσπιρερ λεσ πουσσιρεσ
Σ23 Νε πασ ρεσπιρερ λεσ γαζ/ϖαπευρσ/φαµεσ/αροσολσ [τερµε(σ)
αππροπρι(σ) ◊ ινδιθυερ παρ λε φαβριχαντ]
Σ24 Εϖιτερ λε χονταχτ αϖεχ λα πεαυ
Σ25 Εϖιτερ λε χονταχτ αϖεχ λεσ ψευξ
Σ26 Εν χασ δε χονταχτ αϖεχ λεσ ψευξ, λαϖερ ιµµδιατεµεντ ετ αβονδαµµ
εντ αϖεχ δε λ εαυ ετ χονσυλτερ υν σπχιαλιστε
Σ27 Ενλεϖερ ιµµδιατεµεντ τουτ ϖτεµεντ σουιλλ ου χλαβουσσ
Σ28 Απρσ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ, σε λαϖερ ιµµδιατεµεντ ετ αβονδαµµε
ντ αϖεχ (προδυιτσ αππροπρισ ◊ ινδιθυερ παρ λε φαβριχαντ)
Σ29 Νε πασ ϕετερ λεσ ρσιδυσ ◊ λ γουτ
Σ30 Νε ϕαµαισ ϖερσερ δε λ εαυ δανσ χε προδυιτ
Σ33 Εϖιτερ λ αχχυµυλατιον δε χηαργεσ λεχτροστατιθυεσ
Σ34 Νε σε δβαρρασσερ δε χε προδυιτ ετ δε σον ρχιπιεντ θυ εν πρεναντ
τουτεσ πρχαυτιονσ δ υσαγε
Σ36 Πορτερ υν ϖτεµεντ δε προτεχτιον αππροπρι
Σ37 Πορτερ δεσ γαντσ αππροπρισ
Σ38 Εν χασ δε ϖεντιλατιον ινσυφφισαντε, πορτερ υν αππαρειλ ρεσπιρατο
ιρε
αππροπρι
Σ39 Πορτερ υν αππαρειλ δε προτεχτιον δεσ ψευξ/δυ ϖισαγε
Σ40 Πουρ νεττοψερ λε σολ ου λεσ οβϕετσ σουιλλσ παρ χε προδυιτ υτιλι
σερ
(◊ πρχισερ παρ λε φαβριχαντ)
Σ41 Εν χασ δ ινχενδιε ετ/ου δ εξπλοσιον νε πασ ρεσπιρερ λεσ φυµεσ
Σ42 Πενδαντ λεσ φυµιγατιονσ/πυλϖρισατιονσ πορτερ υν αππαρειλ ρεσπι
ρατοιρε αππροπρι [τερµε(σ) αππροπρι(σ) ◊ ινδιθυερ παρ λε φαβριχαντ]
Σ43 Εν χασ δ ινχενδιε υτιλισερ (µοψενσ δ εξτινχτιον ◊ πρχισερ παρ λε
φαβριχαντ. Σι λ εαυ αυγµεντε λεσ ρισθυεσ, αϕουτερ€: ↔€νε ϕαµαισ
υτιλισερ δ εαυ€≈)
Σ45 Εν χασ δ αχχιδεντ ου δε µαλαισε χονσυλτερ ιµµδιατεµεντ υν
µδεχιν (σι ποσσιβλε λυι µοντρερ λ τιθυεττε)
Σ46 Εν χασ δ ινγεστιον, χονσυλτερ ιµµδιατεµεντ υν µδεχιν ετ λυι
µοντρερ λ εµβαλλαγε ου λ τιθυεττε
Σ47 Χονσερϖερ ◊ υνε τεµπρατυρε νε δπασσαντ πασ €°Χ (◊ πρχισερ
παρ λε φαβριχαντ)
Σ48 Μαιντενιρ ηυµιδε αϖεχ (µοψεν αππροπρι ◊ πρχισερ παρ λε φαβριχ
αντ)
Σ49 Χονσερϖερ υνιθυεµεντ δανσ λε ρχιπιεντ δ οριγινε
Σ50 Νε πασ µλανγερ αϖεχ (◊ σπχιφιερ παρ λε φαβριχαντ)
Σ51 Υτιλισερ σευλεµεντ δανσ δεσ ζονεσ βιεν ϖεντιλεσ
Σ52 Νε πασ υτιλισερ συρ δε γρανδεσ συρφαχεσ δανσ λεσ λοχαυξ ηαβιτσ
Σ53 Εϖιτερ λ εξποσιτιον σε προχυρερ δεσ ινστρυχτιονσ σπχιαλεσ αϖ
αντ
υτιλισατιον
Σ56 Ελιµινερ χε προδυιτ ετ σον ρχιπιεντ δανσ υν χεντρε δε χολλεχτε
δεσ δχηετσ δανγερευξ ου σπχιαυξ
Σ57 Υτιλισερ υν ρχιπιεντ αππροπρι πουρ ϖιτερ τουτε χονταµινατιον
δυ µιλιευ αµβιαντ
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Ρ65 Νοχιφ€: πευτ προϖοθυερ υνε αττειντε δεσ πουµονσ εν χασ δ ινγεσ
τιον
Ρ66 Λ εξποσιτιον ρπτε πευτ προϖοθυερ δεσσχηεµεντ ου γερυρεσ δ
ε λα πεαυ
Ρ67 Λ ινηαλατιον δε ϖαπευρσ πευτ προϖοθυερ σοµνολενχε ετ ϖερτιγε
σ
Ρ68 Ποσσιβιλιτσ δ εφφετσ ιρρϖερσιβλεσ

Σ59 Χονσυλτερ λε φαβριχαντ/φουρνισσευρ πουρ δεσ ινφορµατιονσ ρελατ
ιϖεσ
◊ λα ρχυπρατιον ετ αυ ρεχψχλαγε
Σ60 Ελιµινερ λε προδυιτ ετ σον ρχιπιεντ χοµµε υν δχηετ δανγερευξ
Σ61 Εϖιτερ λε ρεϕετ δανσ λ ενϖιροννεµεντ. Χονσυλτερ λεσ ινστρυχτιον
σ
σπχιαλεσ/λα φιχηε δε δοννεσ δε σχυριτ
Σ62 Εν χασ δ ινγεστιον νε πασ φαιρε ϖοµιρ€: χονσυλτερ ιµµδιατεµεντ
υν µδεχιν ετ λυι µοντρερ λ εµβαλλαγε ου λ τιθυεττε.
Σ63 Εν χασ δ αχχιδεντ παρ ινηαλατιον, τρανσπορτερ λα ϖιχτιµε ηορσ δ
ε λα ζονε χονταµινε ετ λα γαρδερ αυ ρεποσ
Σ64 Εν χασ δ ινγεστιον, ρινχερ λα βουχηε αϖεχ δε λ εαυ (σευλεµεντ σι
λα περσοννε εστ χονσχιεντε).
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Σψµβολεσ δ τιθυεταγε
τιθυεταγε δεσ προδυιτσ χηιµιθυεσ
χηιµιθυεσ

-71 -

Adnconseils.com

Παννεαυξ δ ιντερδιχτιον
ιντερδιχτιον

∆φενσε δ τεινδρε αϖεχ εαυ

Νε πασ τουχηερ

∆φενσε δε φυµερ

Φλαµµε νυε ιντερδιτε

Εαυ νον ποταβλε

Εντρε ιντερδιτε περσοννεσ νον αυτορισεσ

Ιντερδιτ πιτονσ

Ιντερδιτ ϖηιχυλεσ µανυτεντιον

Παννεαυξ χονχερναντ λε µατ
µατριελ
ου λ θυιπεµεντ δε λυττε
λυττε χοντρε λ ινχενδιε
ινχενδιε

Τλπηονε λυττε ινχενδιε

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

Εξτινχτευρσ

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

Εχηελλε

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

Λανχε ινχενδιε
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Παννεαυξ δ οβλιγατιονσ
οβλιγατιονσ

Οβλιγατιον γνραλε
Προτεχτιον οβλιγατοιρε χοντρε χηυτε
Προτεχτιον οβλιγατοιρε ϖισαγε

Προτεχτιον οβλιγατοιρε µαινσ
Προτεχτιον οβλιγατοιρε πιτονσ

Προτεχτιον οβλιγατοιρε ττε

Προτεχτιον οβλιγατοιρε χορπσ

Προτεχτιον οβλιγατοιρε ουε

Προτεχτιον οβλιγατοιρε πιεδσ

Προτεχτιον οβλιγατοιρε ϖοιεσ ρεσπιρατοιρεσ Προτεχτιον οβλιγατοιρε ϖυε
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Παννεαυξ δ αϖερτισσεµεντ
αϖερτισσεµεντ ου δε σιγναλισατιον
σιγναλισατιον δε ρισθυεσ ου δε
δε δανγερσ

Βανδε µαρθυαγε σχυριτ

Βασσε τεµπρατυρε

Χηυτε ∆νιϖελλατιον

∆ανγερ λεχτριθυε

Ματιρεσ χοµβυραντεσ

Ματιρεσ χορροσιϖεσ

Ματιρεσ νοχιϖεσ ιρριταντεσ
Ραδιατιονσ νον ιονισαντεσ

Ραψοννεµεντ λασερ

Χηαµπσ µαγντιθυε

∆ανγερ γνραλ

Ματιρεσ εξπλοσιϖεσ

Ματιρεσ τοξιθυεσ

Ρισθυεσ βιολογιθυεσ

Χηαργεσ συσπενδυεσ

Ματιρεσ ινφλαµµαβλεσ

Ραδιατιονσ ιονισαντεσ

Τρβυχηεµεντ

ςηιχυλεσ µανυτεντιον
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Παννεαυξ δε σαυϖεταγε ετ δε σεχουρσ

Χιϖιρε

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

Σορτιε ετ ισσυε δε σεχουρσ

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

∆ουχηε δε σχυριτ

Σορτιε ετ ισσυε δε σεχουρσ

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

Πρεµιερ σεχουρσ

∆ιρεχτιον ◊ συιϖρε

Ριναγε δεσ ψευξ

Σορτιε ετ ισσυε δε σεχουρσ

Τλπηονε πουρ σαυϖεταγε ετ πρεµιερσ σεχουρσ

Σορτιε ετ ισσυε δε σεχουρσ
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