Theme campaign: VCA (certyfikacja I trening)
Kwiecień 2020
Do wszystkich pracowników MDI Techniek BV
VCA oznacza VGM Checklist Aannemers (Wykonawcy).
VGM(HSE): V = veiligheid (bezpieczeństwo), G = gezondheid (zdrowie), M = milieu (środowisko).
Checklist (Lista Kontrolna): kwestionariusz opracowany jako system kontroli
Contractors (Wykonawcy): firmy, które wykonują pracę na rzecz i w imieniu innych osób (klientów).
VCA-certyfikacja
Jeśli firma działa zgodnie z zasadami VCA, może uzyskać certyfikat. Nazywa się to również certyfikacją
VCA. Celem certyfikacji VCA jest kontrola działań w miejscu pracy w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia i środowiska w celu zapobiegania incydentom. Certyfikacja VCA jest przeznaczona dla firm,
które zatrudniają pracowników, którzy wykonują czynności wysokiego ryzyka lub pracują w
środowiskach wysokiego ryzyka (fabryki, instalacje, budownictwo).
Oprócz certyfikacji VCA istnieją również inne formy certyfikacji, a mianowicie certyfikacja VCU i
certyfikacja VCO.
VCU-certyfikacja
VCU to skrót od Health and Safety Checklist Agencje pracy tymczasowej. Celem tego certyfikatu jest
zapewnienie, że agencje pracy tymczasowej wysyłają pracowników tymczasowych we właściwy
sposób, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie w wykonywanej pracy. Agencja pracy
tymczasowej wybiera i nadzoruje pracownika tymczasowego, gdy zostaje on oddelegowany do firm,
w których musi wykonywać ryzykowną pracę lub wykonywać pracę w ryzykownym środowisku.
VCO-certyfikacja
VCO to skrót od Safety, Health and Environment Checklist Clients. Celem tego certyfikatu jest
zapewnienie, że klient zapewnia odpowiednie warunki i okoliczności. Wykonawcy i pracownicy
tymczasowi z certyfikatem VCA, którzy zostali wysłani przez organizacje certyfikowane przez VCU,
mogą bezpiecznie wykonywać swoją ryzykowną pracę.
Certyfikat VCA to znak jakości pokazujący, że firma zarządza HSE zgodnie z zasadami VCA. Certyfikaty
VCA mają różne poziomy:
- VCA * (jedna gwiazdka): ukierunkowana na bezpośrednią opiekę HSE w hali produkcyjnej.
- VCA ** (dwie gwiazdki): Oprócz tego certyfikatu, oprócz opieki HSE w hali produkcyjnej, omawiane
są również konstrukcje i systemy bezpieczeństwa.
Dla firm z branży petrochemicznej i petrochemicznej oprócz VCA ** określono dodatkowe
wymagania.

Szkolenia, kursy VCA
Istnieją różne kursy, dla których można uzyskać certyfikat lub dyplom:
- Podstawowe bezpieczeństwo SCC (B-VCA) dla pracowników operacyjnych i pracowników
tymczasowych, którzy są oddelegowani do najemców posiadających certyfikat SCC;
- Bezpieczeństwo kierowników operacyjnych SCC (VOL-VCA) dla kierowników operacyjnych i
pracowników tymczasowych, którzy są zatrudnieni jako kierownicy operacyjni u najemców;
- Bezpieczeństwo dla pośredników i menedżerów VCU (VIL-VCU) (Bezpieczeństwo dla pośredników i
menedżerów VCU) dla przełożonych w agencji pracy tymczasowej z certyfikatem VCU.
- Certyfikaty do zadań wysokiego ryzyka.
W branży petrochemicznej pracownicy na następujących czynnościach lub stanowiskach muszą
przystąpić do egzaminu w centrum egzaminacyjnym uznanym przez SSVV (Foundation for
Cooperation for Safety):
- Praca z wózkiem widłowym;
- Praca z wózkiem teleskopowym;
- Praca z powietrzną platformą roboczą;
- Praca na połączeniach kołnierzowych i praca z łącznikami;
- Praca jako strażnik zewnętrzny;
- Przenoszenie i nadzorowanie ładunków;
- Praca z niezależną ochroną dróg oddechowych;
- Pomiar gazu: Wybuchowe i toksyczne substancje.
Paszport bezpieczeństwa
Kolejne szkolenia są zapisywane w paszporcie bezpieczeństwa (w formie broszury lub rejestracji
cyfrowej). Obejmuje to również przydatność medyczną i szczepienia. Pracodawca musi opracować
procedurę wypełniania paszportu bezpieczeństwa. Procedura musi gwarantować, że paszport
bezpieczeństwa zostanie poprawnie i terminowo wypełniony.
Central Diploma Register (CDR)
CDR to elektroniczna baza danych. W CDR możesz sprawdzić, kto uzyskał jeden z następujących
dyplomów, kiedy i w jakim celu.
B-VCA
VOL-VCA
VIL-VCU
Kwalifikacje w ramach Przewodnika szkoleniowego SSVV, np. Praca z platformą roboczą z
wysięgnikiem statycznym kat. 1B)
Możesz także użyć CDR do zweryfikowania numeru certyfikatu / dyplomu lub nazwy certyfikatu /
osoby certyfikowanej. Z CDR można się zapoznać za pośrednictwem https://www.vca.ssvv.nl

