
Денсаулық пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелер — ДЕҚҚОҚ
аясында қадағалайтын саясат пен процедуралардан алынған негізгі
жиынтықты элементтер. Барлық жағдайда жұмысқа қатысты саясат
талаптары, процедура, нұсқаунама немесе техникалық шарт (денсаулық пен
еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелердің әрқайсысына бөлек
тізімделген) орындалуы тиіс.

Қысқы мезгіл өз ережелерін және қауіпсіз жүріс-тұрысын талап етеді

Қыстың басталуымен көшеде әлеуетті қауіп-қатерлер бар, сондықтан 
ағымдағы жылдың осы уақытында қызметкерлер арасында қауіпсіз мінез-

құлық дағдыларын дамыту мәселесінің өзектілігі жоғарылайды.

Қыс - бұл балалар мен ересектерге ұнайтын жыл мезгілі. Қыс мезгіліне 
байланысты қиындықтар туындады, себебі қыста көшеде қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін сақтамау қызметкерлерге ауыр жарақаттар әкелуі мүмкін. 
Сондықтан, ерекше қауіптерге баса назар аударып, мұздатылған су 

жолдарында тайғақ қарда жүретін жолдарда қызметкерлерге дұрыс мінез-
құлықты үйрету өте маңызды. Статистика көрсеткендей, қыста жарақаттар

шамамен үштен біріне көбейеді.Көріну қабілеті нашарлай түседі және 
қозғалыстар пайда болады, жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының 

қозғалысы шектеулі және қиын. Қара қарама-қарсылық жүргізушілерден де, 
жаяу жүргіншілерден де көрінеді. Қардың көтерілуі және мұз қауіпті.

Сондай-ақ, капюшондар, шағыл мүйізділер мен қысқы қалпақшалар да 
шолуға кедергі келтіреді, сондықтан жұмысшылар неге мұқият болу керек 
екендігін жақсы түсінеді, сонымен қатар, жылы қысқы киімдер сізді еркін 

қозғалысқа жол бермейді.

Нысанға барғанда, мұнда да мұқият болыңыз, көлік көп жүретінін және 
бірде-бір автокөліктің бірден тоқтауы мүмкін еместігін есте сақтаңыз
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The Health and Safety Golden Rules are key summary elements taken from the
controlling HSSE policy and procedures. These key summaries are the minimum
expectations of Company. in relation to the relevant processes.

In all cases, the relevant policy, procedure, guideline or specification (listed
against each Health & Safety Golden Rule) shall be adhered to.

Winter dictates its own rules, safe behavior in winter
With the onset of winter, there are more potential dangers on the street, and 

therefore the urgency of the problem of developing safe behavior skills among 
employees at this time of the year increases.

Winter is a great time of the year, which both children and adults love. However, 
some problems are connected with the winter pastime. Failure to comply with the 

rules of safe behavior on the street in the winter for personnel may result in 
serious injuries. Therefore, it is very important, with an emphasis on specific 

hazards, to teach employees the correct safe behavior on slippery snow-covered 
roads and frozen water bodies. Statistics show that in the winter period injuries 

increase by about a third

In the course of working activity, people should understand and learn that it gets 
dark early and very quickly in winter, and visibility deteriorates significantly at 
dusk and darkness, so it is easy to make a mistake in determining the distance 

both to a traveling car and to fixed objects. Often, close objects seem distant, and 
distant ones close, visual illusions happen: a fixed object can be mistaken for a 

moving one and vice versa.

Visibility deteriorates and drifts appear, the movement of pedestrians and 
vehicles is limited and difficult. Snow interferes with the view of the road, both 

from drivers and from pedestrians. There are dangers of snow and ice.
In addition, hoods, furry collars and winter hats also interfere with the view, so 

people will better understand why you need to be extremely careful, you should 
also take into account that warm winter clothing makes it difficult to move freely, 

restrains movement. Having slipped in such clothes it is more difficult to keep 
balance.

When you go on the object be careful here, too, drive cars and remember that 
no car can stop right away

Золотые правила по охране здоровья и труда представляют собой
обобщенные основные элементы политики или процедур управления в
области ОЗТОС и Б. В любом случае необходимо руководствоваться
соответствующей политикой, процедурой, руководством и
техническими условиями (указанные для каждого Золотого правила по
охране здоровья и труда).

Зима диктует свои правила, безопасное поведение в зимнее время

С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится 
больше, поэтому и актуальность проблемы формирования у сотрудников 

навыков  безопасного поведения в это время года повышается .

Зима – прекрасное время года, которые любят и дети, и взрослые. Однако с
зимним времяпровождением связаны и некоторые проблемы.
Несоблюдение правил безопасного поведения на улице зимой для персонала
может закончиться серьезными травмами. Поэтому очень важно, делая
акцент на специфические опасности научить сотрудников правильному
безопасному поведению на скользких заснеженных дорогах, замерзших
водоемах. Как показывает статистика, в зимний период травматизм
увеличивается примерно на треть.

В ходе рабочей деятельности люди должны понять и усвоить, что зимой
темнеет рано и очень быстро, а в сумерках и темноте значительно ухудшается
видимость, поэтому легко ошибиться в определении расстояния как до
едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие
предметы кажутся далекими, а далекие близкими, случаются зрительные
обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся и наоборот.

Ухудшают видимость и снегопады появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег мешает обзору дороги,
как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Таят в себе опасности
снежный накат и гололед.

Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают
обзору, поэтому люди лучше усвоят, почему нужно быть крайне
внимательным, также следует учитывать, что теплая зимняя одежда мешает
свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись в такой одежде
сложнее удерживать равновесие.

Когда идешь по объекту, будь осторожен здесь тоже ездят машины, и
помните, что ни один автомобиль не может остановиться сразу.
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