Επαγγελµατική Υγεία & Ασφάλεια, Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Π.Ε.
Η ErgoProlipsis είναι µία εταιρία παροχής υπηρεσιών, µε
ειδίκευση στη ∆ιαχείριση Ασφάλειας εγκαταστάσεων και
Υγείας

των

εργαζοµένων.

Εδώ

και

10

χρόνια

έχει

συνεργαστεί µε πληθώρα επιχειρήσεων αναπτύσσοντας
∆ιαδικασίες Ασφάλειας σε µονάδες παραγωγής σε όλη την
Ελλάδα.
Έχοντας µακροχρόνια εµπειρία σε αντίστοιχα µεγάλα έργα, τα στελέχη και οι
συνεργάτες της ErgoProlipsis αναλαµβάνουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου
Συστήµατος ∆ιαχείρισης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία
του προσωπικού σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπως
αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Κύρια σηµεία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης είναι:
Ανάπτυξη ∆ιαδικασιών και Οδηγιών
•
•
•
•
•
•
•
•

Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ
Ασφαλή εκτέλεση εργασιών υπό ηλεκτρική τάση
Ασφαλή άνοδο σε Α/Γ και πυλώνες
Ασφαλή εργασία σε ύψη
Ασφαλή εκτέλεση εργασιών στη νασέλλα
Ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε εναέρια δίκτυα
Ασφαλή συντήρηση Υποσταθµών και Μετασχηµατιστών
Ασφαλή προσέγγιση σε δύσβατες περιοχές

Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας
∆ιαχείριση κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Οργάνωση πυρασφάλειας & µέσων πυρόσβεσης
Σύνταξη πλάνου καταστολής πυρκαγιάς
Έλεγχος προδιαγραφών Μέσων Ατοµικής προστασίας
Σηµάνσεις ασφαλείας σε χώρους και εξοπλισµό
Ιατρικές εξετάσεις (αίµατος, ΗΚΓ, ακουοµέτρηση κ.α.)
Εκπαίδευση προσωπικού για παροχή α’ βοηθειών
Αξιολόγηση και έλεγχος πληρότητας φορητών φαρµακείων

•
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Νοµική συµµόρφωση και υποχρεώσεις
•
•
•
•
•
•
•

Πιστοποίηση µε το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001
Συλλογή και αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας
Έλεγχος λειτουργίας ανυψωτικών µέσων και γερανών
Συλλογή και αξιολόγηση MSDS χηµικών ουσιών
Νοµική κάλυψη και υποστήριξη
Επιτόπιος εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών
∆ιενέργεια µετρήσεων θορύβου, θερµοκρασίας, Η/Μ ακτινοβολίας

Από το 2001 µέχρι σήµερα, τα συστήµατα και οι υπηρεσίες µας, έχουν εφαρµοστεί µε
επιτυχία σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) µε συνολική ισχύ
πάνω από 300 MW σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από την Κρήτη µέχρι τη
Θράκη.

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
συνολικής ισχύος > 300 MW,
που παρέχουµε τις υπηρεσίες µας.

Στον ιστοχώρο της εταιρίας µας www.ergoprolipsis.gr, µπορείτε να βρείτε αναλυτική
περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία µας καθώς και πλήθος
ενηµερωτικών στοιχείων αναφορικά µε τα ζητήµατα της Επαγγελµατικής Υγείας,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
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