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ΣΚΟΠΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παράσχει κατευθύνσεις για τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής
και σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς όρους ταφή των απορριμμάτων.
Στις προβλέψεις της παρούσας οδηγίας έχουν συμπεριληφθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις:
I. Έντονη βροχόπτωση
Πιθανά προβλήματα:


κακή κυκλοφορία των οχημάτων



δυσκολία προσέγγισης του μετώπου εργασίας



καθυστέρηση λόγω αναμονής για εκφόρτωση των απορριμματοφόρων

II. Ξηρασία
Πιθανά προβλήματα:


πολύ χαμηλές τιμές στην παραγωγή των στραγγισμάτων



αυξημένη παραγωγή βιοαερίου



υψηλά επίπεδα σκόνης

III. Χιονόπτωση και πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Πιθανά προβλήματα:


έλλειψη επαρκούς υλικού επικάλυψης



λειτουργία μηχανημάτων



δυσκολία του προσωπικού να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του

ΙV. Υψηλές ταχύτητες ανέμου
Πιθανά προβλήματα:


διασκορπισμός μικροαπορριμμάτων



υψηλά επίπεδα σκόνης
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας οδηγίας εργασίας είναι οι εργάτες και χειριστές
μηχανημάτων έργου που απασχολούνται στο μέτωπο εργασίας καθώς και ο Εργοδηγός.
3.

ΟΔΗΓΙΕΣ

3.1. Έντονη βροχόπτωση


Πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο εναλλακτικό προσβάσιμο σε περίπτωση έντονης
βροχόπτωσης μέτωπο εργασίας



Πρέπει να γίνεται εντατική συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας, ώστε να αποφεύγεται η
κακή κυκλοφορία των οχημάτων και η δυσκολία προσέγγισης του μετώπου εργασίας



Πρέπει να γίνεται εντατικός έλεγχος και συντήρηση των έργων διαχείρισης ομβρίων υδάτων



Πρέπει να υπάρχει δεξαμενή βροχοστραγγιδίων ικανής χωρητικότητας



Πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των μέσων παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων
εκτός του μετώπου εργασίας



Πρέπει

να

διανοιχθεί,

εφόσον

απαιτηθεί,

νέο

προσωρινό

δρομολόγιο

των

απορριμματοφόρων
3.2. Ξηρασία



Πρέπει

να

διαβρέχονται

όλες

οι χωμάτινες

μικροαπορρίμματα
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3.3. Χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες


Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα υλικού επικάλυψης το οποίο πρέπει να
καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα ή μεμβράνη ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το χιόνι



Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών για τη λειτουργία των οχημάτων
– μηχανημάτων έργου σε χαμηλές θερμοκρασίες



Το πρόγραμμα εργασιών του προσωπικού πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως και να
διατίθεται κατάλληλος ρουχισμός



Πρέπει να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης των οχημάτων –
μηχανημάτων έργου

3.4. Υψηλές ταχύτητες ανέμου


Να γίνεται η διαβροχή του απορριμματικού ανάγλυφου και όλων των χωμάτινων
επιφανειών



Να χρησιμοποιούνται ανεμοφράχτες, όταν θεωρείται απαραίτητο, στην περιοχή γύρω από
το ημερήσιο κύτταρο



Να γίνει διαμόρφωση του σχεδίου πλήρωσης του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε η αποκατάσταση του
απορριμματικού αναγλύφου να γίνεται σταδιακά στα τελειωμένα πρανή του ώστε να
επιτευχθεί σημαντική μείωση της σκόνης σε περιόδους με υψηλές ταχύτητες ανέμου.



Να διατηρείται μικρό το μέτωπο εργασίας και να καλύπτεται καθημερινά με υλικό
επικάλυψης
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