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Xogħol bla periklu fuq is-soqfa
Xogħol fuq is-soqfa jista’ jkun 
perikoluż, u għalhekk huwa 
importanti li jdum kemm idum 
ix-xogħol, għandu jkun hemm 
livell għoli ta’ saħħa u sigurtà. Dan 
il-fuljett huwa biss gwida bażika 
u sempliċi. Jekk tixtieq aktar 
informazzjoni jew pariri dettaljati, 
ikkuntattja l-Awtorità għas-Saħħa 
u s-Sigurtà jew entitajiet oħra 

kompetenti qabel tibda x-xogħol.

Prekawzjonijiet għal xogħol fuq is-soqfa

Ix-xogħol hemm bżonn li jsir?

L-aħjar mod kif tevita li taqa’ minn fuq xi saqaf jew li jċedi saqaf 
bik huwa li naturalment ma titlax fuqu. Jekk ix-xogħol ikun irid 
isir, ara jekk jistax isir mingħajr ma titla’ fuq is-saqaf jew jekk tistax 
tnaqqas il-ħin li ddum fuq is-saqaf. Per eżempju, xi drabi jista’ jkun 
possibbli li tarma partijiet mis-soqfa fl-art u b’hekk tnaqqas il-ħin 
li tkun taħdem fl-għoli.

Qabel  ma tibda x-xogħol

Għandek tagħmel evalwazzjoni tar-riskju dwar kull tip ta’ xogħol 
fuq is-soqfa qabel tibda taħdem. Huwa importanti li jingħata l-
apparat neċessarju, li jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtiega u li jiġu 
mwettqa s-sistemi ta’ xogħol xierqa. Il-ħaddiema għandhom 
jingħataw struzzjonijiet ċari u t-taħriġ kollu meħtieġ. Kull tip ta’ 
xogħol fuq is-soqfa, anke dak li jdum biss ftit minuti minflok sigħat, 
jitlob ippjanar bir-reqqa sabiex jitnaqqsu r-riskji għall-ħaddiema.

Kif tevita l-waqgħat

Meta jkun hemm riskju li xi ħadd jista’ jaqa’ waqt li jkun qed 
jagħmel xi xogħol fuq is-soqfa jew waqt li jkun tiela’ jew nieżel 
minn fuq is-saqaf, għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
sabiex dan jiġi skansat. L-ewwel għandhom jittieħdu miżuri ta’ 
prevenzjoni kollettivi skond ma jirriżulta mill-evalwazzjoni tar-
riskju, u wara, jekk ikun hemm bżonn, miżuri personali. Kull tip ta’ 
miżura sabiex jiġu skansati waqgħat (bħal per eżempju rpar mat-
truf ) għandha tkun soda biżżejjed li fil-fatt tevita jew tilqa’ l-
waqgħat biex b’hekk il-ħaddiema ma jkorrux.

L-irpar jiġi armat qabel ma jibda x-xogħol fl-għoli u jibqa’ armat 
sakemm jitlesta x-xogħol. Wieħed għandu jqis ukoll it-temp 
meta jkun qed isir xogħol fuq soqfa għax ix-xita u r-riħ jistgħu 
jżidu r-riskju li jaqgħu kemm in-nies kif ukoll il-materjal tal-bini.

Materjal li jaqa’ mill-għoli

Jekk jaqa’ xi materjal mill-għoli, dan jista’ jikkawża l-mewt. 
M’għandu qatt jintrema materjal minn saqaf għal isfel. Imxi ma’ 
dawn il-passi li ġejjin:

  uża delu magħluq sabiex tarmi l-materjal, jew inkella niżżel il-
materjal bil-mod fl-art;

  tħallix jinġema’ materjal li jista’ jaqa’;
  evita l-aċċess għal żoni perikolużi bħal per eżempju dawk taħt 

jew biswit fejn ikun qed isir xogħol fuq is-saqaf;
  uża tip ta’ xibka, passaġġi mgħottija jew salvagwardji oħra li 

jevitaw li xi ħadd ikorri jekk jaqa’ xi materjal;

  fejn hu possibbli, evita li ġġorr oġġetti kbar u tqal għal fuq is-soqfa;
  kun ċert li l-materjal kollu jiġi maħżun sew u kif suppost, 

speċjalment meta jkun ir-riħ.

Taħriġ

Dawk il-ħaddiema ta’ fuq is-soqfa jeħtieġu s-sengħa, l-
informazzjoni u l-esperjenza xierqa sabiex jaħdmu mingħajr 
periklu. Il-ħaddiema għandhom bżonn it-taħriġ sabiex ikunu 
jistgħu jagħrfu r-riskji, jifhmu s-sistemi tax-xogħol adegwati, u 
jkunu tas-sengħa biżżejjed li jwettquhom, bħal per eżempju 
jarmaw irpar fit-truf, ikunu jafu jħaddmu pjattaforma mobbli, u 
jarmaw u jilbsu harness ta’ sigurtà.

Tipi ta’ soqfa

Soqfa ċatti

Hemm riskju għoli meta wieħed jaħdem fuq saqaf ċatt. Wieħed 
jista’ jaqa’:

  mit-tarf ta’ saqaf sħiħ;
  mit-tarf fejn qed isir ix-xogħol; 
  minn fetħiet, toqob jew fetħiet għad-dawl mhux b’saħħithom 

fuq is-saqaf.

Għandhom jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni waqt li jkun qed isir 
xogħol fuq soqfa ċatti fejn hemm riskju ta’ waqgħat. Jista’ jkun 
hemm ukoll bżonn ta’ protezzjoni fit-truf tas-saqaf, fil-fetħiet, fil-
post minn fejn titla’ fuq is-saqaf u fejn ikun hemm fetħiet għad-
dawl mhux b’saħħithom.

Soqfa inklinati

Fuq is-soqfa inklinati, in-nies jistgħu jaqgħu:

  mill-eaves;
  billi jiżolqu fuq is-saqaf u mbagħad jaqgħu mill-eaves;
  għax jisfronda s-saqaf;
  mit-truf tal-fruntuni tas-saqaf.

Il-protezzjoni fit-tarf għandha tkun soda biżżejjed li tiflaħ u 
żżomm persuna jekk taqa’ fuqha. Itwal ma tkun in-niżla u aktar 
ma jkun wieqaf is-saqaf, aktar għandu jkun b’saħħtu l-irpar fit-
tarf. Pjattaformi ta’ aċċess li jaħdmu b’mutur (power access 
platforms) jistgħu jkunu post alternattiv b’inqas periklu minflok 
wieħed jaħdem direttament fuq is-saqaf. Dawn il-pjattaformi 
jistgħu jkunu utli ħafna, speċjalment għal xogħol ta’ ftit żmien u 
waqt xogħol ta’ twaqqigħ ta’ bini fejn isiru ħofor fis-saqaf.

Għandu jkun hemm aċċess, ħruġ u post fejn isir ix-xogħol 
mingħajr periklu. Peress li l-lavanja u l-madum jistgħu jkunu 
jiżolqu, għandu mnejn ikun hemm bżonn ta’ slielem jew apparat 
ieħor apposta għal xogħol fuq is-soqfa.

Soqfa mhux sodi

Materjal mhux sod huwa wieħed li ma jiflaħx b’mod sigur il-piż 
ta’ persuna u xi tagħbija li tkun qed iġġorr. Ħafna soqfa huma, 
jew jistgħu jsiru fraġli. L-asbestos, is-siment, il-fibreglass u l-plastik 
ġeneralment isiru inqas sodi aktar ma jgħaddi ż-żmien, filwaqt li 
l-pjanċi ta’ l-azzar jistgħu jissaddu. Il-pjanċi jew folji fuq soqfa li 
ma jkunux ġew imsewwija sew jistgħu ma jkunux jifilħu wisq 
peress li ma jkollhomx support tajjeb. Is-soqfa jista’ wkoll 
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ikollhom partijiet minnhom li jkunu dgħajfa (per eżempju fejn 
ikun hemm xi fetħiet għad-dawl) li mhux mill-ewwel tinduna 
bihom, u jistgħu jkunu fraġli għal żmien temporanju, speċjalment 
waqt xogħol ta’ bini.

Saqaf fraġli huwa post tax-xogħol perikoluż u m’għandux ikun 
hemm aċċess għalih jekk ma jkunx hemm miżuri preventivi xierqa.

Soqfa industrijali

Hemm riskju kbir li wieħed jaqa’ minn fuq soqfa industrijali 
magħmula minn pjanċi kbar u wesgħin:

  mit-tarf tas-saqaf;
  minn xi fetħa li jkun hemm f’saqaf parzjalment lest; 
  panewijiet (liner panels);
  mit-tarf ewlieni minn fejn titla’ fuq is-saqaf fejn fetħiet mhux 

protetti huma inevitabbli;
  minn fuq il-qafas tas-saqaf, meta tkun qed tifrex il-pjanċi;
  mit-tamboċċ jew xi fetħiet oħra mgħottija temporanjament 

jew b’materjal fraġli.

Ir-riskji jistgħu jitnaqqsu sew jekk ikun hemm pjanar sewwa tax-
xogħol fuq is-soqfa industrijali. L-aktar punti importanti huma:

  Naqqas il-ħtieġa li l-ħaddiema jkollhom jimxu fuq is-saqaf billi:
• tagħmel użu tajjeb minn pjattaformi minn fejn tgħabbi l-

merkanzija;
• tara li l-pjanċi li suppost jaslu, jiġu kif inhuma meħtieġa, fil-

post u l-ħin li suppost;
• tara li l-post li tgħaddi minnu huwa tajjeb għat-tip ta’ xogħol 

li jkun ser jsir.
  Naqqas iċ-ċans li jaqa’ xi ħadd billi tara li l-post tax-xogħol ma 

jkunx ta’ periklu minflok ma tiddependi fuq apparat personali 
ddisinjat apposta li jtaffi l-impatt tal-waqgħa.

Xogħlijiet fuq soqfa eżistenti

Dan it-tip ta’ xogħol jinkludi spezzjoni, manutenzjoni u tindif, kif 
ukoll refurbishment, tqaxxir u żarmar tas-saqaf. Ħafna drabi, nies 
mhux tas-sengħa bħal nies li jnaddfu, purtinari jew amministraturi 
tal-bini, jagħmlu spezzjonijiet jew xogħol ta’ tindif. Dan it-tip ta’ 
xogħol m’għandux isir qabel ma tkun saret evalwazzjoni tar-riskju 
xierqa, u mingħajr ippjanar, prekawzjonijiet u superviżjoni xierqa.

Meta tkun qed tippjana xogħol ta’ tiswija, refurbishment jew 
twaqqigħ ta’ soqfa, aħseb kif se tneħħi l-materjal minn mas-saqaf 
u fejn se tpoġġih. Meta jkun qed jiżżarma jew jitwaqqa’ xi saqaf, 
għandhom dejjem jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji ħalli 
jiskansaw waqgħat tal-ħaddiema. Huwa essenzjali li jkun hemm 

sistema ta’ xogħol bla periklu meta jkun qed isir xogħol ta’ 
twaqqigħ jew żarmar ta’ soqfa u l-materjal tagħhom.

Leġislazzjoni

Id-Direttivi ta’ l-UE ewlenin rilevanti għax-xogħol fuq is-soqfa 
jinkludu:

  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar 
l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jitħeġġeġ it-titjib fis-sigurtà u s-
saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol,

  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE ta’ l-24 ta’ Ġunju 1992 dwar l-
implimentazzjoni ta’ rekwiżiti minimi dwar sigurtà u saħħa 
f’postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli;

  Id-Direttiva 2001/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta’ Ġunju 2001 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/655/
KEE rigward ir-rekwiżiti minimi dwar sigurtà u saħħa għall-użu 
ta’ tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol.

Id-Direttivi Ewropej fihom biss standards minimi għas-saħħa u 
s-sigurtà u dawn jiġu mdaħħla f’liġijiet apposta fil-Pajjiżi Membri 
kollha. Il-leġislazzjoni nazzjonali tista’ titlob li jkun hemm 
standards ogħla mid-Direttivi, u b’hekk iċċekkja ma’ l-Awtorità li 
tinforza dawn il-liġijiet f ’pajjiżek.

 Aktar informazzjoni

Dan il-fuljett sar għall-Ġimgħa Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq 
il-Post tax-Xogħol 2004. Fuljetti oħra f ’din is-serje u aktar 
informazzjoni dwar il-kostruzzjoni jinstabu f’http://www.osha.eu.int. 
Dan is-sit ta’ l-internet jiġi aġġornat u żviluppat kontinwament. 
Informazzjoni dwar il-leġislazzjoni ta’ l-UE fil-qasam tas-saħħa u s-
sigurtà tinstab f’http://europe.osha.eu.int/legislation/.

Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83 
information@osha.eu.int

Ippjanar ta’ xogħol fuq soqfa antiki

Għandu jsir ippjanar bir-reqqa qabel isir x-xogħol fuq soqfa 
antiki, għax huwa neċessarju li:

  jiġu identifikati dawk il-partijiet tas-saqaf li mhux sodi;
  jiġu identifikati miżuri ta’ prevenzjoni;
  jinżamm kuntatt kontinwu mal-klijent (meta hu meħtieġ);
  tagħmel perizja strutturali f ’ċerti każijiet; u dejjem
  tagħmel evalwazzjoni tar-riskju.

Konsultazzjoni

Il-konsultazzjoni tal-ħaddiema hija meħtieġa. Meta l-
ħaddiema jużaw dak li jafu, l-għarfien tagħhom jgħin sabiex 
jiġi aċċertat li l-perikli jkunu ġew identifikati u s-soluzzjonijiet 
attwati. Il-ħaddiema għandhom jiġu kkonsultati dwar miżuri 
tas-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll qabel ma jiġu introdotti xi tip 
ta’ teknoloġija jew prodotti ġodda. Il-konsultazzjoni tgħin 
sabiex jiġi aċċertat li l-ħaddiema jkollhom impenn lejn 
proċeduri u titjib fis-saħħa u s-sigurtà.
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