
E┝ｴｷHｷデ N ど Ενϖιρονmενταλ, Ηεαλτη ανδ Σαφετψ  

Ρεθυιρεmεντσ φορ αλλ ΒΧΧ Χονστρυχτιον Προϕεχτσ 

1. Χοντραχτορσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το υνδερστανδ ανδ χοmπλψ ωιτη αλλ αππλιχαβλε λαωσ ανδ

ρεγυλατιονσ οφ ανψ γοϖερνmενταλ εντιτψ (ΟΣΗΑ, DΟΤ, ΕΠΑ, ΑΝΣΙ, ΦDΕΠ. ΝΦΠΑ, ετχ.) ανδ

CﾗﾉﾉｷWヴ Cﾗ┌ﾐデ┞ CMAげゲが ΕΗΣ Sデ;ﾐS;ヴS OヮWヴ;デｷﾐｪ PヴﾗIWS┌ヴWゲ ふSOPげゲぶ ﾗヴ JﾗH S;aWデ┞ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ
ふJSAげゲぶ デｴ;デ デｴ;デ ヮWヴデ;ｷﾐ デﾗ Wνϖιρονmενταλ, ηεαλτη ανδ σαφετψ στανδαρδσ ανδ/ορ ωορκ

πραχτιχεσ αππλιχαβλε το τηε αχτιϖιτιεσ τηεψ περφορm φορ Χολλιερ Χουντψ. Τηεσε ινχλυδε βυτ αρε

νοτ λιmιτεδ το:

ひ Ποωερεδ Ινδυστριαλ ςεηιχλε Χερτιφιχατιονσ (Ηεαϖψ Εθυιπmεντ, Χρανεσ, ετχ.

ひ Στοραγε, ηανδλινγ, ανδ υσε οφ φλαmmαβλε λιθυιδσ ανδ ηαζαρδουσ mατεριαλσ,

ινχλυδινγ φυελσ ανδ χοmπρεσσεδ γασ χψλινδερσ.

ひ Dαιλψ ρεπορτινγ οφ ανψ ινχιδεντσ/αχχιδεντσ ορ ανψ ΟΣΗΑ σαφετψ ινσπεχτιονσ οφ

εθυιπmεντ ανδ ωορκ−σιτεσ.

ひ Wεεκλψ ρεπορτινγ οφ ατ λεαστ ονε ιντερναλ σαφετψ ινσπεχτιον οφ εθυιπmεντ ανδ

ωορκ−σιτε.

ひ Υσε οφ α Περσοναλ Φαλλ Αρρεστ Σψστεmσ (ΠΦΑΣ) ωηιλε ωορκινγ ατ ηειγητσ αβοϖε 6 φτ.

ひ Φολλοωινγ ελεχτριχαλ σαφετψ πραχτιχεσ ανδ λοχκ ουτ / ταγ ουτ προχεδυρεσ.

ひ Προπερ υσε οφ Περσοναλ Προτεχτιϖε Εθυιπmεντ. (ΠΠΕ)

ひ Προπερ mαιντενανχε ανδ υσε οφ λαδδερσ ανδ οτηερ εθυιπmεντ.

ひ Γυαρδινγ οφ ωαλλ ανδ φλοορ οπενινγσ, οπεν τρενχηεσ, ανδ εξχαϖατιονσ.

ひ Ενϖιρονmενταλ Ρεθυιρεmεντσ (Περmιττινγ, Τανκσ, ετχ.)

2. Ρεθυιρεδ Σιτε ΕΗΣ Πλανσ φορ:

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Σαφετψ Πλαν

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Σεχυριτψ Πλαν

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Ηυρριχανε Πλαν

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Ρεσπιραβλε Χρψσταλλινε Σιλιχα Πλαν (Ιφ Αππλιχαβλε)

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Χονφινεδ Σπαχε Εντρψ Πλαν (Ιφ Αππλιχαβλε)

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Ασβεστοσ Μαναγεmεντ Πλαν (Ιφ Αππλιχαβλε)

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Μολδ Τεστινγ ανδ Ρεmεδιατιον Μαναγεmεντ Πλαν (Ιφ Αππλιχαβλε)

ひ Σιτε Σπεχιφιχ Ενϖιρονmενταλ Προτεχτιον Πλαν (Σπιλλ Χλεανυπ, ΣΠΧΧ, ετχ.)



3. Wηεν ωορκινγ ωιτηιν α ριγητ−οφ−ωαψ (ι.ε. ροαδσ, σιδεωαλκσ, βικε πατησ, ετχ) に Αλλ αππλιχαβλε 

ΦDΟΤ ανδ/ορ ΜΥΤΧD ρεθυιρεmεντσ αρε το βε φολλοωεδ ατ αλλ τιmεσ. Σπεχιφιχσ ινχλυδε βυτ αρε 

νοτ λιmιτεδ το: 

ひ ΑΝΣΙ/ΙΣΕΑ Χλασσ 2 ορ 3 ςεστσ, Τ−σηιρτσ ορ σιmιλαρλψ λαβελεδ γαρmεντσ δεπενδινγ ον 

τιmε οφ δαψ. 

ひ Αππλιχαβλε ωορκ ζονε σιγναγε, χονεσ, βαρριχαδεσ ορ βαρρελσ, αρροω πανελσ, φλαγγινγ 

περσοννελ ανδ Στοπ/Σλοω Παδδλεσ, ωηερε νεχεσσαρψ, ρεθυιρεδ βψ λαω ορ τηε ΒΧΧ. 

ひ Αν αππλιχαβλε ωορκ ζονε (Μαιντενανχε οφ τραφφιχ) πλαν βασεδ ον ΦDΟΤ ανδ/ορ 

ΜΥΤΧD δεσιγνσ ον σιτε.  

4. Ρισκ Μαναγεmεντ ισ ινχλυδεδ ιν αλλ Πρε−Αχτιϖιτψ/Χονστρυχτιον, Αχτιϖιτψ/Χονστρυχτιον ανδ 

Ποστ Αχτιϖιτψ/Χονστρυχτιον Μεετινγσ.    

5. Σαφεγυαρδινγ χονστρυχτιον σιτεσ に Προτεχτινγ τηε ϕοβ−σιτε ανδ πρεϖεντινγ ορ ινηιβιτινγ πυβλιχ 

αχχεσσ αφτερ αχτιϖιτιεσ αρε φινισηεδ φορ τηε δαψ ισ εθυαλλψ ιmπορταντ. Τηερεφορε, αλλ ηαζαρδουσ 

λοχατιονσ ωιτηιν χονστρυχτιον σιτεσ ανδ ριγητσ−οφ−ωαψσ αρε το βε αδεθυατελψ προτεχτεδ.  

Σπεχιφιχσ ινχλυδε βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το: 

ひ Dαmαγεδ, βλοχκεδ ορ mισσινγ σεχτιονσ οφ σιδεωαλκσ, βικε πατησ ορ οτηερ 

πεδεστριαν αχχεσσ ζονεσ σηαλλ βε προτεχτεδ ωιτη ορανγε βαρριχαδε φενχινγ, 

βαρριχαδεσ ωιτη ψελλοω ορ ρεδ ταπε (δεπενδινγ ον τηε ηαζαρδ) ορ αν εθυιϖαλεντ 

mεανσ οφ προτεχτιον. Σιδεωαλκσ mυστ αλσο βε ποστεδ ασ βεινγ χλοσεδ ον βοτη σιδεσ 

ωιτη α ωηιτε σιγν ωιτη βλαχκ λεττερσ. 

ひ Εξχαϖατιονσ mυστ βε προτεχτεδ ιν α σιmιλαρ mαννερ ασ λιστεδ αβοϖε ιφ τηεψ mυστ βε 

λεφτ οπεν οϖερνιγητ, δυρινγ ωεεκενδ ηουρσ, ετχ. 

ひ Αλλ οτηερ ηαζαρδσ σηαλλ βε εϖαλυατεδ βψ τηε χοντραχτορ το ενσυρε τηερε αρε νο 

δανγερουσ χονδιτιονσ ρεmαινινγ τηατ χουλδ βε ιναδϖερτεντλψ ενχουντερεδ βψ 

χολλιερ χουντψ εmπλοψεεσ ανδ/ορ τηε πυβλιχ ωηιλε τηε χονστρυχτιον σιτε ισ νοτ 

αχτιϖε (ι.ε. ωηεν νο χονστρυχτιον ωορκ ισ τακινγ πλαχε). 

6. Χοντραχτορ mυστ αγρεε τηατ αλλ ωορκ mυστ mεετ ορ εξχεεδ τηε στανδαρδσ σετ φορτη ιν τηε 

Χολλιερ Χουντψ ςερτιχαλ Χονστρυχτιον Στανδαρδσ ανδ Χολλιερ Χουντψ ΙΤ Χονστρυχτιον Στανδαρδσ 

(ιφ αππλιχαβλε) υνλεσσ σπεχιφιχαλλψ εξεmπτεδ ιν ωριτινγ βψ Φαχιλιτιεσ Μαναγεmεντ Dιϖισιον 

Dιρεχτορ ανδ Ρισκ Μαναγεmεντ Dιρεχτορ. 

7. Χονταχτ Ρον Μιλλερ Ρον Μιλλερ, ΒΧΧ Ενϖιρονmενταλ, Ηεαλτη & Σαφετψ Μαναγερ 239−252−8091 

ιφ ψου ηαϖε ανψ θυεστιονσ. 

 


