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CELE 10 REGULI DE BAZĂ PE ŞANTIER

LE 10 REGOLE BASE IN CANTIERE  



CPT di Milano Lodi Monza e Brianza 

Le 10 regole Le 10 regole Le 10 
baseregole baseregole 

in cantierebasein cantierebase

      

Logistica e organizzazione 
indossare il cartellino identificativo di riconoscimento;

indossare  i Dispositivi di Protezione Individuale 
(scarpe antinfortunistiche, elmetti, guanti, imbracatura) 
necessari allo svolgimento della tua attività;

non transitare sotto i carichi sospesi e indossare 
sempre l’elmetto, ti proteggerà  anche dal rischio di 
caduta di materiali  dall’alto;

usare le apposite scalette per accedere ai diversi piani 
del ponteggio ed evitare assolutamente di arrampicarti 
dall’esterno. 

Aree di transito e viabilità
mantenere  sempre libere  da qualsiasi ostacolo 
(materiali, attrezzi, macerie, ecc.)  tutte le vie di transito 
in modo da garantire,  in ogni momento, una facile e 
sicura evacuazione dei lavoratori dal cantiere;

non transitare mai con mezzi pesanti lungo i bordi degli 
scavi, a ridosso dei  ponteggi e di altri luoghi pericolosi, 
e non depositare MAI materiali in tali zone. 

Aree di lavoro
non transitare e non sostare nel raggio di azione di 
macchine in movimento (escavatori, pale, terne, ecc.);

Delimitare e proteggere le aree di lavoro;

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, 
rispettando pienamente le istruzioni indicate nei “libretti 
d’uso e manutenzione” e di seguire le disposizioni 
impartite dal tuo datore di lavoro;

Non rimuovere MAI i dispositivi di protezione collettiva 
(parapetti, armature, reti, ecc.) e di segnalare al 
capocantiere se sono danneggiati o inutilizzabili

Quando entri in un cantiere  
non dimenticare di:

Când intri într-un 
şantier nu uita să:

Logistica şi organizarea 
să foloseşti ecusonul de identificare şi de recunoaştere;

să foloseşti Dispozitivele de Protecţie Individuală (bocanci 
de protecţie, căşti de protecţie, mănuşi, hamuri) necesare 
pentru ca să-ţi poţi desfăşura activitatea;

să nu tranzitezi sub sarcinile suspendate şi să foloseşti tot 
timpul casca de protecţie, care te va proteja şi împotriva 
pericolului de a cădea pe tine materiale de la înălţime;

să foloseşti scările speciale de acces către diferite etaje ale 
schelelor şi să eviţi în mod absolut să te urci din exterior.  

Zona de tranzit şi circulaţie 
să menţii tot timpul libere fără obstacole (materiale, 
scule, moloz, etc.) toate căile de tranzit în aşa fel încât 
să fie posibil în orice moment evacuare sigură şi rapidă a 
muncitorilor care lucrează pe şantier;

să nu tranzitezi niciodată cu utilaje grele pe marginea 
săpăturilor, pe lângă schele, şi alte locuri periculoase şi să 
nu depozitezi NICIODATĂ materiale în aceste locuri.

Zone de muncă 
să nu tranzitezi şi să nu stai pe raza de acţiune a maşinilor 
în mişcare (escavatoare, buldozere, etc.);

să delimitezi şi să protejezi zonele de muncă;

să utilizezi în mod corect utilajele pentru muncă  respectând 
în totalitate instrucţiunile indicate în manualele de folosire şi 
întreţinere” şi să urmăreşti dispoziţiile date de către patron 
tău;

nu îndepărta NICIODATĂ dispozitivele de protecţie colective 
(parapete, structuri, plase, etc.) şi trebuie să informezi pe 
şeful de şantier dacă acestea sunt stricate sau nu pot să fi 
utilizate. 
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Cele 10 reguli de bază pe şantier 
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Cartelli di divieto 
(esempio: divieto di 
accesso nei cantieri)

Panouri de interzicere 
(de exemplu: este 
interzisă intrarea pe 
şantiere )

Cartelli di salvataggio 
(esempio: ubicazione 
della cassetta di primo 
soccorso)

Panouri de salvare (de 
exemplu: locul unde se 
găseşte trusa de prim 
ajutor)

Cartelli di prescrizione 
(esempio: obbligo 
d’uso di otoprotettori)

Panouri de prescripţie 
(de exemplu : obligaţia 
de a folosi protecţii 
pentru urechi )

Cartelli per segnalazione 
di attrezzature antincendio 
(esempio: ubicazione 
dell’estintore)

Panouri de indicare a 
instrumentelor împotriva 
incendiului (de exemplu: 
locul unde se găseşte 
extinctorul)

Cartelli di avvertimento 
(esempio: pericolo 
generico in cantiere)

Panouri de avertizare 
(de exemplu pericol 
general pe şantier)

I cartelli: le forme e i colori - Panouri : formele şi culorile acestora 
SEGNALETICA DI SICUREZZA - Semne de Siguranţă 
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CPT sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862  - CPT sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
CPT sede di Lodi: apertura 2010 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925

Costituito da assimpredil-aNCe
e Fe.N.e.a.l. - F.i.l.C.a. - F.i.l.l.e.a

milano lodi monza e Brianza
siCureZZa iN ediliZia

CPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil - ANCE, Feneal-UIL, Filca-
CISL e Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei 
rischi e sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli 
operatori di cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una 
cultura della sicurezza in termini tecnici, formativi e 
informativi, per l’acquisizione di competenze e abilità 
risolutive delle principali problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 

CPT este o realitate care îşi desfăşoară activitatea în 
provinciile Milano, Lodi, Monza şi Brianza, constituita ca 
urmare a voinţei sindicatelor şi ale societăţilor di sectorul 
construcţiilor (Assimpredil - ANCE, Feneal-UIL, Filca-
CISL e Fillea-CGIL). Misiunea sa este aceea să garanteze 
prevenirea riscurilor şi a siguranţei la locul de muncă prin 
intermediul iniţiativelor dedicate tuturor muncitorilor care 
îşi desfăşoară activitatea pe şantier:
• Pentru muncitor  prin activităţi specifice pentru 
dezvoltarea educaţiei privind siguranţa la locul de muncă 
în termeni tehnici, de formare şi de informare pentru 
obţinerea competenţelor şi capacităţilor de a putea rezolva 
problemele principale care se ivesc pe un şantier. 
• Pentru societate cursuri gratuite sau cu preţ  redus 
privind informarea şi orientarea personalului precum 
şi a activităţii de consultaţie pentru individualizarea şi 
rezolvarea situaţiilor care reprezintă un risc.
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