Peraturan keselamatan
Informasi umum untuk perusahaan eksternal/
kontraktor eksternal di lokasi REHAU

Kontraktor berjanji akan mematuhi semua ketentuan hukum, peraturan pencegahan kecelakaan, dan
peraturan keselamatan REHAU yang berlaku. Kontraktor bertanggung jawab melatih karyawannya.
Keberlakuan
Informasi kesehatan dan keselamatan ini berlaku untuk perusahaan eksternal dan perusahaan kontrak di
lingkungan pabrik REHAU.
Informasi umum
Instruksi dari staf penghubung REHAU harus dipatuhi: REHAU yang diwakili oleh koordinator dan
kontraktor penanggung jawab mengevaluasi apakah kasus tertentu membahayakan satu sama lain,
membuat panel interaksi, dan, jika perlu, menjelaskan tindakan keselamatan secara tertulis = penilaian
risiko.
Selanjutnya, Kontraktor harus menyampaikan penilaian risiko yang berlaku saat itu untuk pekerjaan di
REHAU saat menandatangani dokumen.
REHAU berhak meminta penilaian risiko terkini kapan saja.
Peralatan keselamatan tidak boleh dibiarkan dalam kondisi rusak atau diabaikan.
Kecelakaan, kerusakan, insiden yang berkaitan dengan lingkungan harus segera diberitahukan kepada
klien. Ini tidak sesuai dengan kewajiban pelaporan tambahan menurut hukum.
Jalur evakuasi dan penyelamatan serta pintu keluar darurat harus dapat digunakan setiap saat dan dalam
setiap situasi.
Penanggung jawab perusahaan eksternal berjanji untuk memastikan bahwa orang-orang yang ditempatkan
oleh perusahaan tersebut di lokasi konstruksi dan lokasi instalasi memiliki kartu jaminan sosial sesuai
dengan ketentuan terkait.
Barang-barang pribadi yang tidak diperlukan untuk bekerja tidak boleh dibawa ke dalam perusahaan. Alat
pemanas listrik, peralatan nirkabel, atau televisi, atau benda lainnya yang berbahaya dan mengganggu
secara tegas dilarang.
Distribusi materi, daftar edaran, angket, dan dokumen cetak serupa serta pengumpulan dalam bentuk apa
pun hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dewan manajemen.
Pengarahan/pemberian instruksi
Klien/koordinator harus memberikan pengarahan khususnya terkait proyek sebelum penanggung jawab lokasi
dan tugas perusahaan eksternal mulai bekerja untuk pertama kali berdasarkan peraturan keselamatan dan
memberikan salinannya kepadanya. Pengarahan ini harus diberikan kembali setidaknya sekali dalam setahun.
Penanggung jawab perusahaan eksternal mengonfirmasi pengarahan secara tertulis. Dalam konfirmasi
tersebut, penanggung jawab perusahaan eksternal berjanji untuk memberikan pengarahan kepada semua
karyawan di bawah tanggung jawabnya di REHAU mengenai lokasi kerja dan pekerjaan khususnya sebelum
mereka mulai bekerja untuk pertama kali, dan setelahnya, setidaknya sekali dalam setahun, berdasarkan
peraturan keselamatan ini. Pemberian instruksi tersebut harus didokumentasikan secara tertulis.
Kualifikasi
Tenaga kerja harus terlatih dalam menggunakan perangkat dan peralatan kerja. Bukti kualifikasi harus tersedia
(misalnya sertifikat atau bukti kompetensi dalam mengoperasikan forklif dan derek) dan/atau surat tugas terkait
diberikan oleh klien atau operator.
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Koordinasi pekerjaan (koordinator)
Koordinator mengoordinasikan pekerjaan dengan mempertimbangkan masalah perlindungan pekerjaan,
perlindungan terhadap kebakaran, manajemen properti, kesehatan dan keselamatan, dan departemen khusus
lainnya agar tidak membahayakan satu sama lain. Karyawan ini memiliki kewenangan manajerial terhadap
Anda dalam hal ini. Tindakan yang diperintahkan olehnya harus dipatuhi selama berlangsungnya pekerjaan.
Tindakan terkoordinasi untuk mencegah bahaya terhadap satu sama lain harus disepakati secara tertulis.
Persetujuan
Sebelum memulai pekerjaan menggunakan mesin, perangkat elektronik, dll. (jasa produksi/bangunan), serta
pekerjaan dalam wadah pada pipa dan sistem bertekanan, harus ada persetujuan tertulis untuk pekerjaan
tersebut dari operator. Izin tambahan, seperti surat izin mengemudi dll. harus selalu tersedia secara tertulis.
Pekerjaan pembongkaran, pengelasan, pemotongan, pengeboran, pendempulan, dll. pada peralatan dan
bangunan hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari klien atau operator. “Izin untuk
melakukan pekerjaan dengan risiko kebakaran” harus selalu ada di tempat kerja untuk pekerjaan ini.
Kerahasiaan
Anda harus merahasiakan semua rahasia perusahaan dan bisnis baik selama masa kerja Anda maupun
setelah berakhirnya masa kerja Anda.
Dokumen, gambar, kertas, salinan, dll. tidak boleh dipindahkan dari ruang perusahaan dan bisnis, digandakan,
atau diakses oleh orang yang tidak berwenang tanpa izin dari dewan manajemen
Kartu identitas
Kontraktor melapor kepada staf penghubung REHAU sebelum mulai bekerja dan menerima kartu identitas,
yang harus selalu terlihat ia bawa atau harus ditunjukkan jika diminta. Setelah proyek selesai, proyek
ditandatangani dan, jika diminta, kartu identitas dikembalikan.
Rekaman foto dan video
Secara umum, dilarang membuat rekaman peralatan pabrik dan cara kerja. Untuk merekam foto dan video
diperlukan izin khusus.
Perlindungan terhadap kebakaran
Pekerjaan yang melibatkan panas umumnya harus dilaporkan kepada staf penghubung REHAU sebelum
dimulai, dan disetujui dengan penerbitan izin (lihat bagian persetujuan).
Kontraktor harus mendapatkan informasi tentang sinyal evakuasi lokal dan selalu mengamatinya dengan
segera. Dalam hal ini, evakuasi diarahkan ke tempat berkumpul yang telah ditentukan.
Merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah ditentukan.
Pintu darurat kebakaran atau penghalang kebakaran secara umum harus berfungsi dengan baik. Tindakan
penggantian yang sesuai harus dilakukan jika pekerjaan yang diperlukan (misalnya perbaikan) harus
dilakukan. Dinding tahan api terbuka harus dilengkapi dengan, misalnya, bantal portabel pelindung terhadap
kebakaran hingga dinding dapat ditutup sesuai dengan ketentuan.
Perusahaan eksternal harus memastikan bahwa daerah lalu lintas, jalur evakuasi dan penyelamatan,
peralatan perlindungan terhadap kebakaran, dan peralatan darurat secara umum harus dapat digunakan.
Risiko tersandung, terpeleset, dan terbentur harus diidentifikasi dengan cara yang sesuai.
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Tindakan saat terjadi kecelakaan, insiden lingkungan, atau kebakaran
Semua pekerjaan harus segera dihentikan saat terdengar alarm dan kondisi yang seaman mungkin
(mematikan mesin dll.) harus diwujudkan dan karyawan harus segera menuju titik berkumpul tanpa
menggunakan lift.
Jika Anda atau rekan kerja kita mengalami kecelakaan atau jika terjadi kebakaran, patuhi perintah koordinator.
Daerah risiko khusus
Daerah risiko khusus (misalnya daerah ledakan, silo, ruang panel kontrol listrik) hanya boleh diakses setelah
diberikan instruksi sebelumnya. Perhatikan identifikasi terkait dan hubungi staf penghubung Anda.
Lalu lintas kendaraan
Kendaraan hanya boleh melintas di lingkungan pabrik atau diparkir di sana setelah mendapat persetujuan dari
staf penghubung REHAU. Kendaraan harus selalu berada dalam jalur mengemudi yang ditandai dan batas
kecepatan yang ditentukan, dan pejalan kaki harus selalu berada di jalur pejalan kaki yang ditandai. Lalu lintas
pabrik dan kendaraan rel memiliki hak jalan: keduanya harus saling menjaga keselamatan.
Dilarang mengemudikan kendaraan tanpa tempat duduk. Distribusi kendaraan milik REHAU dilakukan hanya
oleh karyawan REHAU yang bertanggung jawab.
Ketertiban dan kebersihan
Ketertiban dan kebersihan di semua departemen merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesehatan dan
keselamatan di tempat kerja. Perusahaan eksternal harus selalu menjaga kebersihan dan ketertiban area
kerja. Area tersebut harus dibersihkan secara menyeluruh pada akhir setiap hari kerja. Area tersebut harus
diserahkan setelah disapu menggunakan sikat setelah pekerjaan selesai.
Alkohol dan obat-obatan/rokok
Penggunaan alkohol dan zat memabukkan lainnya menimbulkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, dilarang
membawanya ke lingkungan pabrik dan mengonsumsinya selama waktu kerja, termasuk saat istirahat.
Merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah ditentukan.
Perlengkapan dan peralatan pabrik perusahaan eksternal
Karyawan hanya boleh menggunakan peralatan kerja yang telah diperiksa. Perlengkapan, mesin, kendaraan,
dan peralatan lainnya harus ditandai dengan jelas sebagai milik perusahaan eksternal.
Peralatan internal pabrik
Perlengkapan dan peralatan pabrik harus digunakan dengan hati-hati dan hanya digunakan sesuai dengan
ketentuan. Penggunaan peralatan, mesin, bahan, dll. milik pabrik hanya diperbolehkan dengan persetujuan
dari departemen khusus dan/atau koordinator yang bertanggung jawab.
Penggunaan mesin & peralatan, perlengkapan, truk industri, tangga, dll. harus disetujui terlebih dahulu oleh
staf penghubung/koordinator dan/atau operator.

Peralatan pembangkit listrik
Jika pekerjaan akan dilakukan pada atau di dekat peralatan atau perlengkapan yang menghantarkan listrik,
departemen khusus yang bertanggung jawab harus dilibatkan untuk memutuskan tindakan yang tepat dalam
kondisi apa pun. Mematikan arus listrik harus dilakukan pada waktu yang tepat agar komunikasi dengan
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departemen produksi dapat dilakukan secara tepat waktu. Menghidupkan dan mematikan listrik atau
rangkaian listrik serta membongkar peralatan pelindung hanya boleh dilakukan oleh penanggung jawab
departemen kelistrikan REHAU. Dilarang bekerja menggunakan semua peralatan REHAU atas inisiatif sendiri.
Distributor lokasi konstruksi listrik yang digunakan harus memenuhi peraturan terbaru yang berlaku (VDE).
Karyawan hanya boleh menggunakan peralatan produksi listrik yang telah diperiksa.
Media koneksi
Perusahaan eksternal tidak boleh menggunakan media koneksi apa pun (listrik, air, udara bertekanan, dll.)
untuk melakukan pekerjaannya tanpa persetujuan dari klien atau operator.
Perangkat keselamatan
Dilarang menggunakan mesin, perlengkapan, dan peralatan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta
mengabaikan perangkat keselamatan.
Daya dukung beban langit-langit, rak, dll.
Beban yang diangkut atau disimpan tidak boleh melebihi daya dukung beban (misalnya beban langit -langit,
beban rak, lift, dan peralatan pengangkat). Hal ini harus dikoordinasikan dengan koordinator.
Pembersihan dan pemeliharaan
Pembersihan dan pemeliharaan harus dilakukan ketika mesin mati dan harus diamankan agar tidak hidup
kembali. Jika komponen mesin harus dibuka atau dipindahkan saat pembersihan/perawatan, hal ini harus
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan operator peralatan dari REHAU.
Posisi kerja di tempat tinggi
Perusahaan eksternal harus menggunakan alat bantu yang sesuai dan telah diperik sa untuk pekerjaan di
tempat yang tinggi (perancah, anjungan kerja, dll.) dan memastikan bahwa alat tersebut dipasang serta
digunakan sesuai dengan ketentuan. Alat pelindung diri (perlengkapan pengaman dll.) harus digunakan sesuai
dengan ketentuan jika ada risiko jatuh. Selain itu, kontraktor harus memastikan bahwa pekerjaan ini hanya
ditugaskan kepada karyawan terlatih. Area kerja harus dikunci dan diberi tanda sesuai dengan ketentuan.
Tangga, perancah, dan anjungan kerja
Tangga, perancah, dan anjungan kerja harus disediakan sesuai dengan ketentuan dan hanya boleh digunakan
sesuai dengan fungsinya. Sertifikat pemeriksaan dari orang yang memenuhi syarat harus tersedia untuk
persetujuan perancah.
Pekerjaan berbahaya atas inisiatif sendiri
Secara umum, dilarang melakukan pekerjaan berbahaya atas inisiatif sendiri. Dalam kasus darurat atau luar
biasa, perusahaan eksternal harus mengoordinasikan pekerjaan dengan koordinator dan melakukan tindakan
penggantian yang sesuai.
Bekerja di daerah jelajah peralatan derek
Operator penanggung jawab harus diberi tahu tentang pekerjaan di daerah jelajah peralatan derek serta
tentang ruang lingkup pekerjaan. Pekerjaan hanya boleh dimulai setelah area kerja diamankan mengikuti
koordinasi dengan operator penanggung jawab (misalnya mengunci sakelar derek utama, penghentian batas
mekanis).
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Kebisingan
Jika gangguan kebisingan yang sangat keras dan tidak dapat dihindari terjadi selama bekerja (misalnya
melebihi 85 dB (A), Anda harus segera memberitahukan hal ini agar tindakan yang ses uai (misalnya
pembagian pelindung telinga, waktu kerja yang sesuai) dapat ditentukan.
Penanganan bahan berbahaya
Pemanfaatan, penyimpanan, dan penggunaan, serta pembuangan bahan berbahaya harus dikoordinasikan
terlebih dahulu dengan koordinator. REHAU berhak untuk tidak menyetujui atau membuang bahan tertentu.
Pelanggaran akan dikenai denda. Saat menangani bahan berbahaya, informasi risiko terkait (kalimat-H) dan
saran keselamatan (kalimat-P) harus diperhatikan. Selain itu, ketentuan terkait dalam Perat uran Bahan
Berbahaya harus dipatuhi. Bahan berbahaya (misalnya bahan pendingin, bahan pewarna, atau limbah pernis,
pelarut, minyak) tidak boleh mencapai air permukaan, tanah, atau saluran limbah dalam keadaan apa pun.
Pencemaran udara
Penanggung jawab perusahaan eksternal harus memastikan melalui tindakan yang sesuai bahwa
pencemaran udara, misalnya bahan berbahaya, debu, asap, jelaga, uap, dan bahan berbau, secara umum
dicegah, dan tidak melebihi batas minimum yang diizinkan. Perusahaan eksternal bertanggung jawab
memberikan bukti.
Tindakan perlindungan tambahan
Klien berhak menerapkan tindakan perlindungan yang melebihi tindakan perlindungan yang diwajibkan
menurut hukum atau memberi tahu perusahaan eksternal terkait ketentuan perlindungan yang diterapkannya.
Sub-kontraktor
Sub-kontraktor yang digunakan perusahaan eksternal harus disetujui klien. Perusahaan eksternal harus
memberikan instruksi kepada sub-kontraktor.
Pertanyaan tentang kesehatan dan keselamatan
Jika ada ketidakjelasan mengenai pertanyaan terkait kesehatan dan keselamatan/keamanan, silakan hubungi
koordinator REHAU. Jika perlu, Anda dapat melihat peraturan yang berlaku.
Penyelesaian pekerjaan
Pemeriksaan akhir harus dilakukan pada peralatan atau mesin setelah pekerjaan selesai. Saat pemeriksaan
akhir dilakukan, harus diingat secara khusus bahwa peralatan teknis keselamatan tersebut bisa kembali
bekerja sesuai dengan peraturan.
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Pelanggaran
Klien berhak untuk segera menghentikan pekerjaan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum atau
peraturan internal. Harapan yang dijelaskan di bawah ini mengenai kondisi kerja yang aman harus dipenuhi.
Klien harus memastikan bahwa peraturan tersebut telah dibaca dan dipahami.
Tindakan berbahaya
Lampiran 1
2

Bekerja di tempat tinggi tanpa perlindungan terhadap risiko
jatuh
Tindakan kekerasan atau mengancam

3

Penyalahgunaan peralatan dll.

Lampiran 4

Kepemilikan alkohol atau bahan memabukkan atau di bawah
pengaruh alkohol atau bahan memabukkan lainnya

5

Tidak adanya penghalang saat pengangkutan beban berat

6

Pengangkutan beban berat tanpa alat bantu yang sesuai

Lokasi harus segera
ditinggalkan

Tindakan yang berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan
7
Memulai pekerjaan tanpa pemberian instruksi keselamatan
8

10

Memulai pekerjaan tanpa penilaian risiko atau pelatihan terkait
yang diperlukan
Memulai pekerjaan tanpa izin yang diperlukan untuk pekerjaan
di atap, pekerjaan yang melibatkan panas, dan pekerjaan di
ruangan tertutup.
Pembuangan limbah (bahan kimia, bubuk, minyak…) tanpa izin

12

Penggunaan tangga sebagai anjungan kerja

13

Bekerja menggunakan perancah yang belum selesai dipasang
atau belum disetujui sesuai ketentuan.

14

Melakukan pekerjaan tanpa (jika diperlukan) mengamankan
mesin dan peralatan agar tidak hidup kembali.

15
16

Mengemudikan forklif dan semua jenis kendaraan dengan
ceroboh
Mengemudi tanpa sabuk pengaman

17

Mengemudi tanpa SIM

18

Merokok di luar tempat merokok yang ditentukan

9

Tindakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan
19
APD tidak dipakai sesuai dengan ketentuan (misalnya helm di
daerah yang ditentukan)
20
Tidak mematuhi perjanjian yang dibuat sebelum dimulainya
pekerjaan.
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