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AA))    RRAAPPPPEELL  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::  
  
RR..  44551111--44  ::  OOnn  eenntteenndd  ppaarr  ooppéérraattiioonn,,  aauu  sseennss  dduu  pprréésseenntt  ttiittrree,,  lleess  ttrraavvaauuxx  oouu  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess  rrééaalliissééss  ppaarr  uunnee  oouu  
pplluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess  aaffiinn  ddee  ccoonnccoouurriirr  àà  uunn  mmêêmmee  oobbjjeeccttiiff..  
RR..  44551111--55  ::  LLee  cchheeff  ddee  ll''eennttrreepprriissee  uuttiilliissaattrriiccee  aassssuurree  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  qquu''iill  pprreenndd  eett  ddee  
cceelllleess  qquuee  pprreennnneenntt  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  cchheeffss  ddeess  eennttrreepprriisseess  eexxttéérriieeuurreess  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  ssoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt..  
RR..  44551111--66  ::  CChhaaqquuee  cchheeff  dd''eennttrreepprriissee  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  
ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquu''iill  eemmppllooiiee..  
RR..  44551111--77  ::  LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  pprréévveenniirr  lleess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll''iinntteerrfféérreennccee  eennttrree  
lleess  aaccttiivviittééss,,  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  eett  mmaattéérriieellss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  eennttrreepprriisseess  pprréésseenntteess  ssuurr  uunn  mmêêmmee  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill..  
  
  

BB))  PPAARRTTIIEESS  PPRREENNAANNTTEESS  ::  
  
EENNTTRREEPPRRIISSEE  UUTTIILLIISSAATTRRIICCEE  ::    SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  rreepprréésseennttééee  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  FFrraannççooiiss  HHEEIIDD  ––  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall..  
        LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
    
LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  ::      SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  
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TTeell::  0044  7766  3399  6666  0000  --  FFaaxx::  0044  7766  0099  3366  4488  
  
EENNTTRREEPPRRIISSEE  EEXXTTEERRIIEEUURREE  ::  
  

  
RRAAIISSOONN  SSOOCCIIAALLEE    
  
  

  
::  

  
AADDRREESSSSEE      

  
::  

  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  
LLEEGGAALL  
  

  
::  
  

  
PPOORRTTAABBLLEE  
EE--MMAAIILL  

  
::  
::  
  

  
TTEELLEEPPHHOONNEE    
  

  
::  
  

  
FFAAXX  

  
::  

  
CCOODDEE  AAPPEE  
  

  
::  

  
NN°°  SSIIRREETT  

  
::  

  
  
EENNTTRREEPPRRIISSEE  EEXXTTEERRIIEEUURREE  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNTTEE  ::  
  

  
RRAAIISSOONN  SSOOCCIIAALLEE    
  
  

  
::  

  
AADDRREESSSSEE      

  
::  

  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  
LLEEGGAALL  
  

  
::  
  

  
PPOORRTTAABBLLEE  
EE--MMAAIILL  

  
::  
::  
  

  
TTEELLEEPPHHOONNEE    
  

  
::  
  

  
FFAAXX  

  
::  

  
CCOODDEE  AAPPEE  
  

  
::  

  
NN°°  SSIIRREETT  

  
::  

  
  
  
  
  
  



PLAN DE PREVENTION SPL ALPEXPO 
AGC/SPL ALPEXPO V1 06/05/2020 

3 
 

  
PPEERRSSOONNNNEELL  IINNTTEERRVVEENNAANNTT  SSUURR  TTOOUUTTEESS  LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS,,  SSAALLOONNSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS,,  CCOONNGGRREESS,,  
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MM::  MMaannuutteennttiioonn  
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PPEERRSSOONNNNEELL  IINNTTEERRVVEENNAANNTT  OOCCCCAASSIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT  SSUURR  TTOOUUTTEESS  LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS,,  SSAALLOONNSS,,  
SSPPEECCTTAACCLLEESS,,  CCOONNGGRREESS,,  TTRRAAVVAAUUXX  OOUU  EENNTTRREETTIIEENN  BBÂÂTTIIMMEENNTT  ::  
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NN°°  DDEE  MMOOBBIILLEE  

  
SSTTAATTUUTT  

  
PP  ::  PPeerrmmaanneenntt    
II  ::  IInnttéérriimmaaiirree  
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AACCTTIIVVIITTEESS  

  
EE::  EElleeccttrriicciittéé  
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TTHH  ::  TTrraavvaaiill  eenn  hhaauutteeuurr  
AA::  AAuuttrree..  
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CC))  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  
AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  ::    
LLee  pprréésseenntt  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  ttrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  eexxttéérriieeuurreess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  
mmaannddaattééss  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  eexxppllooiittaanntt  dduu  ssiittee..    
  
LLee  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn  eesstt  uunn  oouuttiill  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree  ll’’eennttrreepprriissee  uuttiilliissaattrriiccee  ««  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO»»  eett  lleess  eennttrreepprriisseess,,  mmaaiiss  
aauussssii  eennttrree  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree..  LLee  rreessppeecctt  dduu  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  ccoonnttrraatt  qquuii  lliiee  lleess  
ddiifffféérreenntteess  eennttrreepprriisseess  aavveecc  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  EEnn  oouuttrree  lleess  eennttrreepprriisseess  ssoouuss--ttrraaiittaanntteess  ddooiivveenntt  êêttrree  iinnttééggrrééeess  aauu  ppllaann  ddee  
pprréévveennttiioonn  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ccoonnttrraaccttaanntteess..  
AAvvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  llee  cchheeff  ddee  ll''eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree  ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  àà  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquu''iill  eemmppllooiiee  lleess  
iinnffoorrmmaattiioonnss,,  iinnssttrruuccttiioonnss  eett  oobblliiggaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  ssuurr  llee  ssiittee..  
CChhaaqquuee  cchheeff  dd''eennttrreepprriissee  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  
ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquu''iill  eemmppllooiiee..  
  
PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE  ::  
LLeess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  ssoocciiééttééss  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ccoonnttrraaccttaannttee  oouu  ssoouuss--
ttrraaiittaannttee,,  sseerroonntt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ccoonncceerrnnééee  qquuii  lleess  iinnffoorrmmeerraa  ddeess  rrèègglleess  eett  ccoonnssiiggnneess  ddee  
ssééccuurriittéé  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprréésseenntt  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn,,  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell..  
  
EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  ((EE..PP..II))  ::  
LLeess  eennttrreepprriisseess  ddooiivveenntt  pprréévvooiirr  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  eett  llee  ppoorrtt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  aapppprroopprriiééeess  aauuxx  
ttrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  eett  aauuxx  rriissqquueess  eennccoouurruuss..  
((CCaassqquuee,,  cchhaauussssuurreess,,  lluunneetttteess,,  ggaannttss,,  pprrootteeccttiioonn  aannttii--bbrruuiitt,,  hhaarrnnaaiiss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  lloonnggee  ddee  ssééccuurriittéé,,  mmaassqquueess……))  
RRaappppeell  ::  llaa  pprriioorriittéé  ddooiitt  êêttrree  ddoonnnnééee,,  qquuaanndd  cceellaa  eesstt  ppoossssiibbllee,,  aauuxx  pprrootteeccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess..    
  
RREEGGLLEESS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  ::    

  EEnn  pprréésseennccee  dduu  ppuubblliicc,,  lleess  ttrraavvaauuxx  qquuii  ffeerraaiieenntt  ccoouurriirr  uunn  ddaannggeerr  qquueellccoonnqquuee  àà  ccee  ddeerrnniieerr  oouu  qquuii  aappppoorrtteerraaiieenntt  uunnee  ggêênnee  àà  ssoonn  
éévvaaccuuaattiioonn  ssoonntt  iinntteerrddiittss  

  CChhaaqquuee  eennttrreepprriissee  aa  eenn  cchhaarrggee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssoonn  pprroopprree  mmaattéérriieell  tteell  qquuee  éécchhaaffaauuddaaggee,,  ppllaatteeffoorrmmee,,  
eessccaabbeeaauu……ééqquuiippeemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  eettcc……  

  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  aauuxx  ttrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  ppaarr  uunnee  aauuttrree  eenn  vvuuee  dd’’aassssuurreerr  llaa  
ccoooorrddiinnaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett,,  nnoottaammmmeenntt,,  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ccoommmmaannddeemmeenntt,,  sseerroonntt  ddééffiinniieess  aauu  ccaass  
ppaarr  ccaass  sseelloonn  lleess  nnéécceessssiittééss..  
  
  

DD))  IINNSSPPEECCTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNEE  
  
LLeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddééccllaarreenntt  aavvooiirr  pprrooccééddéé  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  àà  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ccoommmmuunnee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  qquuii  ss’’yy  ttrroouuvveenntt  eett  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ppooiinnttss  ssuuiivvaannttss  ::  
DDéélliimmiittaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree  oouu  ddee  ssoonn  ssoouuss--ttrraaiittaanntt..    
EEnnuumméérraattiioonn  eett  mmaattéérriiaalliissaattiioonn  ddeess  zzoonneess  ddaannggeerreeuusseess  oouu  sseennssiibblleess..    
  
CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCEESS  AAUUXX  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS..  PPllaann  ggéénnéérraall  eenn  aannnneexxee..  
PPoorrttaaiill  PPEE33,,  PPoorrttaaiill  PPEE44,,  PPoorrttaaiill  PPEE55,,  EEnnttrrééee  nn°°  11  ((ccoouurr  dd’’hhoonnnneeuurr))  EEnnttrrééee  nn°°  22..    
LL’’aaccccèèss  aauuxx  bbââttiimmeennttss  eenn  pprréésseennccee  dduu  ppuubblliicc  eesstt  rréésseerrvvéé  aauuxx  ppiiééttoonnss..    
  
CCIIRRCCUULLAATTIIOONN,,  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLIIVVRRAAIISSOONNSS  ::  
LLeess  aaccccèèss  ss’’eeffffeeccttuueenntt  sseelloonn  llee  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eett  rreemmiiss  lloorrss  ddee  vvoottrree  aarrrriivvééee  ssuurr  llee  ssiittee..  
LLeess  vvooiieess  ddee  SSééccuurriittéé  ((VVoolluummeess  lliibbrreess))  dduu  PPaarrcc  ddeess  EExxppoossiittiioonnss  ssoonntt  ddeess  vvooiieess  EEnnggiinnss,,  LLaa  pprriioorriittéé  eesstt  ddoonnnnééee  aauuxx  ppiiééttoonnss..  
LLiimmiittaattiioonn  ddee  vviitteessssee  ::  2255kkmm//hh  ppoouurr  ttoouuss  lleess  vvééhhiiccuulleess  eett  eennggiinnss  ssuurr  lleess  eexxttéérriieeuurrss  eett  55kkmm//hh  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  bbââttiimmeennttss..  
LLee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddeevvrraa  ss’’eeffffeeccttuueerr  ssuurr  ddeess  zzoonneess  rréésseerrvvééeess  eett  iiddeennttiiffiiééeess..  CCeess  zzoonneess  sseerroonntt  ssiittuuééeess  àà  
88mm  ddeess  ffaaççaaddeess  ddeess  bbââttiimmeennttss..  
  
RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS::  ((TTrraavvaauuxx  ssoouummiiss  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO))..  
  
PPoouurr  llee  rrééggiimmee  ddee  nneeuuttrree  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  ttoouuss  eesstt  aattttiirrééee  ssuurr  lleess  rrééggiimmeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn..  SSee  
rraapppprroocchheerr  ddeess  ééqquuiippeess  tteecchhnniiqquueess  dd’’AALLPPEEXXPPOO  eenn  ccaass  dd’’iinnssttaallllaattiioonnss  eett  ddee  ddeemmaannddeess  ppaarrttiiccuulliièèrreess..    
  
LLooccaauuxx  ssoouuss  tteennssiioonn  ::  LLaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ppoossssèèddee  pplluussiieeuurrss  ppoosstteess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  llooccaauuxx  TTGGBBTT  eett  aarrmmooiirreess  éélleeccttrriiqquueess  
ddoonntt  ll’’aaccccèèss  eesstt  rréégglleemmeennttéé  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunn  rriissqquuee  éélleeccttrriiqquuee  iimmppoorrttaanntt  ((éélleeccttrrooccuuttiioonn,,  éélleeccttrriissaattiioonn……))..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  
iinntteerrvveennaanntteess  ddooiivveenntt  ddoonncc  ppoossssééddeerr  uunnee    hhaabbiilliittaattiioonn  ddee  lleeuurr  eemmppllooyyeeuurr  eett  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
PPaarr  aaiilllleeuurrss  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  llooccaauuxx  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  ppoosstteess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  rréégglleemmeennttéé..  
LLeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonnssiiggnnaattiioonnss  //  ddééccoonnssiiggnnaattiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééaalliissééeess  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  hhaabbiilliittééss,,  llaa  ssiiggnnaallééttiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  
aappppoossééee,,  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’ooppéérraattiioonn  eenn  ccoouurrss  ddooiivveenntt  ffiigguurreerr  ((ppeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr,,  ddaattee,,  tteell  ……))..  
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TToouuss  lleess  ccooffffrreettss,,  ddooiivveenntt  êêttrree  ffeerrmmééss  eett  mmiiss  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  dduu  ppuubblliicc..  TToouutteess  iinnssttaallllaattiioonnss  aajjoouuttééeess  àà  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eexxiissttaannttee  
ddeess  bbââttiimmeennttss  ddooiitt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  aavvaanntt  ssaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  dd’’uunn  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé..  
  
AAMMIIAANNTTEE    
TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  iinntteerrvveennaanntt  ssuurr  llee  ssiittee  ddeevvrraa  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  llaa  pprréésseennccee  éévveennttuueellllee  dd’’aammiiaannttee..  ((DDTTAA  
dduu  ppaarrcc  àà  ddiissppoossiittiioonn  ssuurr  ssiittee))..  
EEnn  ccaass  ddee  ddoouuttee,,  uunn  rreeppoorrttiinngg  aauupprrèèss  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  ddeevvrraa  êêttrree  ffaaiitt  aavvaanntt  ttoouuttee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx..  
  
TTRRAAVVAAIILL  AAVVEECC  NNAACCEELLLLEE  ::  
LLaa  nnaacceellllee  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  uuttiilliissééee  ppaarr  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  hhaabbiilliittééeess  eett  ddééssiiggnnééeess  ppaarr  lleeuurr  cchheeff  dd’’eennttrreepprriissee..  LLaa  nnaacceellllee  sseerraa  
uuttiilliissééee  ppaarr  dduu  ppeerrssoonnnneell  eenn  ppoosssseessssiioonn  dduu  CCAACCEESS  ddeess  nnaacceelllleess..  ((CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’aappttiittuuddee  àà  llaa  ccoonndduuiittee  eenn  ssééccuurriittéé))  oouu  ééqquuiivvaalleenntt  
àà  pprréésseenntteerr  àà  AALLPPEEXXPPOO  qquuii  vvaalliiddeerraa  ppaarr  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoonndduuiittee  ééccrriittee..  SSiiggnnaalleerr  ééggaalleemmeenntt  àà  AALLPPEEXXPPOO  ttoouuttee  
uuttiilliissaattiioonn  ddee  nnaacceellllee  ssuurr  nnoottrree  ssiittee..  
CCoonnssuulltteerr  llee  ccaarrnneett  dd’’eennttrreettiieenn  ddee  llaa  nnaacceellllee  ppoouurr  vvéérriiffiieerr  ssoonn  bboonn  ééttaatt..  BBaalliisseerr  llaa  zzoonnee  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  nnaacceellllee..  RReesstteerr  vviiggiillaanntt  
lloorrss  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  aavveecc  llaa  nnaacceellllee..  
  
TTRRAAVVAAIILL  AAVVEECC  EECCHHAAFFAAUUDDAAGGEE  ::  
SS’’aassssuurreerr  qquuee  ll’’éécchhaaffaauuddaaggee  eesstt  eenn  bboonn  ééttaatt..  CCeelluuii--ccii  ddooiitt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  êêttrree  mmuunnii,,  ssuurr  lleess  ccôôttééss  eexxttéérriieeuurrss  ::  
DDee  ggaarrddee--ccoorrppss  ccoonnssttiittuuééss  ppaarr  ddeeuuxx  lliisssseess  ppllaaccééeess  ll’’uunnee  àà  11mm  eett  ll’’aauuttrree  àà  00mm4455  aauu--ddeessssuuss  dduu  ppllaanncchheerr..  DDeess  pplliinntthheess  dd’’uunnee  
hhaauutteeuurr  ddee  1155ccmm..  
LL’’éécchhaaffaauuddaaggee  rroouullaanntt  ddooiitt  êêttrree  ccaalléé  eett  ffiixxéé  ppeennddaanntt  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  nnee  ppoouuvvooiirr  nnii  ssee  ddééppllaacceerr  nnii  bbaassccuulleerr..  
  
TTRRAAVVAAIILL  SSUURR  EECCHHEELLLLEE  ::  
LL’’éécchheellllee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ppoossttee  ddee  ttrraavvaaiill  mmaaiiss  uunn  mmooyyeenn  dd’’aaccccèèss  aauu  ppoossttee..  CCeeppeennddaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’éécchheellllee  eesstt  ttoolléérrééee  ppoouurr  
uunnee  hhaauutteeuurr  iinnfféérriieeuurree  àà  33mm  ssuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppoonnccttuueellss  ssiinnoonn  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunnee  nnaacceellllee  oouu  dd’’uunn  éécchhaaffaauuddaaggee  eesstt  oobblliiggaattooiirree..  
LLeess  éécchheelllleess  ddoouubblleess  ddooiivveenntt  ppeennddaanntt  lleeuurr  eemmppllooii  aavvooiirr  lleeuurr  mmoonnttaanntt  rreelliiéé  oouu  iimmmmoobbiilliisséé  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ééccaarrtteemmeenntt  
aacccciiddeenntteell..  
  
TTRRAAVVAAIILL  EENN  HHAAUUTTEEUURR  ::    
CCeerrttaaiinnss  lliieeuuxx  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  ddoottééss  ddee  pprrootteeccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  ((ttooiittuurree,,  ssttrruuccttuurree  ……))..  LLeess  aaccccèèss  ssuurr  lleess  ttooiittuurreess  oouu  
ssuurr  lleess  ssttrruuccttuurreess  ppuubblliicciittaaiirreess  oouu  tteecchhnniiqquueess  ssoonntt  rréésseerrvvééss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  LLeess  lliiggnneess  ddee  vviiee  
ssuurr  ttooiittuurree  dduu  hhaallll  JJMM  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  uuttiilliissééeess  aauussssii  nnoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  pprréévvooiirr  vvooss  pprroopprreess  
pprrootteeccttiioonnss..  LL’’aaccccèèss  àà  llaa  cchhaarrppeennttee  dduu  hhaallll  8899  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiitt..  
EEnn  oouuttrree  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  vveeiilllleerr  aauu  ppoorrtt  ddeess  EEPPII  aaddaappttééss,,  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennaannttss..  
  
AAuuccuunnee  aaccccrroocchhee  eenn  cchhaarrppeennttee  oouu  ssuurr  lleess  ssttrruuccttuurreess  dduu  bbââttiimmeenntt  nn’’eesstt  aauuttoorriissééee..  EElllleess  sseerroonntt  ttoouutteess  rrééaalliissééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  
dd’’AALLPPEEXXPPOO  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  aaggrréééé..  
LLee  ppeerrssoonnnneell  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  lleess  cchhaarrppeenntteess  ddeevvrraa  êêttrree  vviiggiillaanntt  vviiss  àà  vviiss  dduu  rriissqquuee  ggéénnéérréé  ppaarr  ddeess  ppoouuttrreess  bbaasssseess..  
  
TTRRAAVVAAIILL  IISSOOLLEE  ::    
LLoorrssqquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  eesstt  eexxééccuuttééee  ddee  nnuuiitt  oouu  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù  ll’’aaccttiivviittéé  dduu    ssiittee  AALLPPEEXXPPOO  eesstt  iinntteerrrroommppuuee,,  llee  cchheeff  ddee  
ll’’eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree  ccoonncceerrnnééee  ddooiitt  pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  qquu’’aauuccuunn  ssaallaarriiéé  nnee  ttrraavvaaiillllee  iissoolleemmeenntt  eenn  uunn  ppooiinntt  
ooùù  iill  nnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  sseeccoouurruu  ddaannss  ddee  bbrreeffss  ddééllaaiiss  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt..  PPoouurr  ttoouuss  ttrraavvaauuxx  ddeemmaannddééss  ppaarr  AALLPPEEXXPPOO  ddaannss  ddeess  
ppéérriiooddeess  hhoorraaiirreess  ssppéécciiffiiqquueess,,  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  sseerraa  ddéélliivvrrééee  ppaarr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO    
  
TTRRAAVVAAUUXX  SSOOUUMMIISS  AA  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  MMEEDDIICCAALLEE  SSPPEECCIIAALLEE  ((aarrrrêêttéé  dduu  1111  jjuuiilllleett  11997777))  ::  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ttrraavvaauuxx  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ooppéérraattiioonn,,  ddeess  aammbbiiaanncceess  ssoonnoorreess  ppoouuvvaanntt  ss’’aavvéérreerr  ccoonnssééqquueenntteess  ((ggrroouuppeess,,  
oouuttiillllaaggeess……))  ssoonntt  àà  pprréévvooiirr..  LLee  ppoorrtt  ddee  pprrootteeccttiioonnss  aauuddiittiivveess  sseerraa  aalloorrss  rreeqquuiiss  ppoouurr  lleess  iinntteerrvveennaannttss  ccoonncceerrnnééss..  
  
TTRRAAVVAAUUXX  PPAARR  PPOOIINNTT  CCHHAAUUDD  ((ooppéérraattiioonnss  ddee  ssoouuddaaggee,,  ddee  ddiissqquuaaggee……))  ::  
TToouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  ppaarr  ppooiinnttss  cchhaauuddss  ddooiivveenntt  êêttrree  ssiiggnnaallééss  àà  ll’’EEUU  eett  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  eett  dd’’uunn  ppeerrmmiiss  ddee  ffeeuu..  LLeess  
mmooyyeennss  ddee  lluutttteess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  sseerroonntt  mmiiss  ssuurr  llee  cchhaannttiieerr  
DDaannss  lleess  llooccaauuxx  ppooiinnttss  cchhaauuddss  ::  lleess  ppooiinnttss  ggéénnéérraanntt  ddeess  ppaarrttiieess  cchhaauuddeess  ssoonntt  ::  
  
  
LLeess  mmootteeuurrss  tthheerrmmiiqquueess  ((ggrroouuppee  éélleeccttrrooggèènnee,,  mmootteeuurrss  ddiivveerrss  eettcc....))..  LLeess  cchhaauuffffaaggeess  éélleeccttrriiqquueess  ((ddaannss  lleess  llooggee  eettcc……))..LLeess  
pprroojjeecctteeuurrss,,  aammpplliiss  oouu  eennccoorree  ccââbblleess  dd’’aalliimmeennttaattiioonn..  LLeess  cciirrccuuiittss  ddee  cchhaauuffffaaggee,,  llooccaall  cchhaauuffffeerriiee,,  rraaddiiaatteeuurrss..  LLeess  aappppaarreeiillss  ddee  
ccuuiissssoonn  oouu  ddee  rréécchhaauuffffeemmeenntt..  LL’’eeaauu  cchhaauuddee  ddee  cceerrttaaiinnss  aappppaarreeiillss..  
LLeess  rriissqquueess  ddee  bbrrûûlluurree  eett  dd’’iinnffllaammmmaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  mmaattiièèrreess  àà  lleeuurr  ccoonnttaacctt  ssoonntt  àà  aannttiicciippeerr..  AAuuccuunn  ssttoocckkaaggee  nn’’eesstt  aauuttoorriisséé  
ddaannss  lleess  zzoonneess  ddeess  cchhaauuffffeerriieess,,  ggrroouuppee  éélleeccttrrooggèènneess,,  ssoouuss  ssttaattiioonnss..  
LL’’aannaallyyssee  ddee  rriissqquueess  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  ffaaiittee  pprrééaallaabblleemmeenntt  aauuxx  iinntteerrvveennttiioonnss  ddaannss  cceess  zzoonneess..  
  
PPEERRMMIISS  FFEEUU  ::  
EEnn  ccaass  dd’’eemmppllooii  ddee  ppooiinnttss  cchhaauuddss  uunn  ppeerrmmiiss  ffeeuu  eesstt  àà  rreemmpplliirr..  LLaa  ddeemmaannddee  ddeevvrraa  êêttrree  aaddrreessssééee  aauupprrèèss  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  
eett  ddee  ssoonn  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé..    
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BBRRUUIITT  ::    
CCeerrttaaiinnss  ééqquuiippeemmeennttss  ggéénnèèrreenntt  uunn  nniivveeaauu  ssoonnoorree  ppoonnccttuueell  oouu  ccoonnttiinnuu..  LLeess  iinntteerrvveennaannttss  aauurroonntt  àà  pprréévvooiirr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  
pprrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  aauuddiittiivveess..  
OOuuttrree  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  EERRPP,,  llee  ccooddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llee  ccooddee  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  iimmppoossee  aauuxx  
nniivveeaauuxx  ssoonnoorreess  ddeess  rrèègglleemmeennttaattiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  
  
CCAANNIIVVEEAAUUXX,,  RREEGGAARRDDSS,,  AAMMBBIIAANNCCEE  HHUUMMIIDDEE  ::  lleess  ccaannaalliissaattiioonnss,,  rreeggaarrddss  pprrooffoonnddss  ppeeuuvveenntt  ccoommppoorrtteerr  ddeess  rriissqquueess  
dd’’hhyyggiièènneess  eett  ddee  ssééccuurriittéé  dduuss  aauuxx  mmaattiièèrreess  ddiivveerrsseess  éévvaaccuuééeess..  
UUnnee  aannaallyyssee  ddooiitt  êêttrree  mmeennééee  pprrééaallaabblleemmeenntt  vviiss  ddeess  rriissqquueess  bbaaccttéérriioollooggiiqquueess  ((ssaallmmoonneelllloossee,,  llééggiioonneelllloossee……)),,  cchhiimmiiqquueess  
((ssoouuffrree,,  ccoo22  ……))    
  
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  SSAANNIITTAAIIRREESS  ::  
LLeess  ssaanniittaaiirreess  dduu  hhaallll  dd’’aaccccuueeiill  dd’’AALLPPEEXXPPOO  eett  ddee  cchhaaqquuee  bbââttiimmeenntt  ((ttooiilleetttteess,,  llaavvaabbooss......))  ssoonntt  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  
IIll  eesstt  pprréévvuu  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  iinntteerrvviieennnnee  ssuurr  llee  ssiittee  eenn  tteennuuee  ddee  ttrraavvaaiill,,  nnééaannmmooiinnss  uunn  llooccaall  ppoouurrrraa  cceeppeennddaanntt  êêttrree  aamméénnaaggéé  àà  llaa  
ddeemmaannddee  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  aaffiinn  dd’’êêttrree  uuttiilliisséé  ccoommmmee  vveessttiiaaiirree..  LLeess  aarrmmooiirreess  iinnddiivviidduueelllleess  àà  ddoouubbllee  ccoommppaarrttiimmeenntt  rreesstteerroonntt  àà  llaa  
cchhaarrggee  ddee  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee..  
  
DDEECCHHEETTSS  ::  
DDeess  bbeennnneess  ssoonntt  mmiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eexxttéérriieeuurreess  ddaannss  ddeess  zzoonneess  mmiinnii--ddéécchhèètteerriiee  sseelloonn  lleess  lliieeuuxx  
ooccccuuppééss  ((ppoorrttee  99  HHaallll  JJMM  oouu  ppaarrkkiinngg  PPEE  55  hhaallll  8899))..  CChhaaccuunn  ddooiitt  éévvaaccuueerr  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  eett  aauu  mmiinniimmuumm  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  
sseess  ddéécchheettss  ddaannss  lleess  bbeennnneess..  LLeess  lliieeuuxx  ddooiivveenntt  rreesstteerr  pprroopprreess  eett  lleess  cciirrccuullaattiioonnss  ddééggaaggééeess..  
DDaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  cchhaannttiieerr  ssppéécciiffiiqquuee,,  llaa  mmaaîîttrriissee  dd’’œœuuvvrree  ddeevvrraa  pprréévvooiirr  lleess  bbeennnneess  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  pprroopprreess  aauu  cchhaannttiieerr..  
  
  

EE))  PPLLAANN  DDEE  CCOONNTTIINNUUIITTEE  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  ((PPCCAA))  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  PPAANNDDEEMMIIEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  CCOOVVIIDD--1199..  
  

MMeessuurreess  aapppplliiccaabbllee  àà  ppaarrttiirr  dduu  1111//0055//22002200  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  eexxttéérriieeuurreess  eett  ssoouuss--ttrraaiittaanntteess  qquuii  aaccccèèddeenntt  aauuxx  bbââttiimmeennttss  
ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..    
CCeess  rrèègglleess  mmiinniimmaalleess  sseerroonntt  aapppplliiqquuééeess  ssttrriicctteemmeenntt  jjuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oorrddrree  ssuurr  lleess  bbââttiimmeennttss  AALLPPEEXXPPOO  ––  EESSPPAACCEE  11996688,,  
AALLPPEESS  CCOONNGGRREESS  eett  LLEE  SSUUMMMMUUMM..      
SSyyllvviiee  TTEESSCCOONNII  DDiirreeccttrriiccee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  sseerraa  llaa  ppeerrssoonnnnee  rrééfféérreennttee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  
CCOOVVIIDD--1199  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..    
  
DDEETTEECCTTIIOONN  &&  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  CCAASS  SSUUSSPPEECCTTSS  ::  
DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  iinntteerrvveennaannttee  ssuurr  AAllppeexxppoo  pprréésseennttaanntt  ddeess  ssyymmppttôômmeess  lliiééss  aauu  CCoovviidd--
1199  sseerraa  iinntteerrddiittee  dd’’aaccccèèss  aauu  ssiittee  eett  ddeevvrraa  pprréévveenniirr  ssoonn  eemmppllooyyeeuurr  aaffiinn  ddee  rreesstteerr  àà  ssoonn  ddoommiicciillee  aaffiinn  dd’’aavvooiirr  uunn  ssuuiivvii  mmééddiiccaall..  
MMiissee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  1144  jjoouurrss  ddee  ttoouutt  eemmppllooyyéé  aavveecc  ffiièèvvrree  eett//oouu  aauuttrreess  ssyymmppttôômmeess  dduu  CCOOVVIIDD--1199..  UUnn  eessppaaccee  ddééddiiéé  
dd’’iissoolleemmeenntt  ((llooccaall  mmééddeecciinn  ccrrooiixx  rroouuggee  hhaallll  MMeerrmmoozz))  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddééccoouuvvrraanntt  lleess  ssyymmppttôômmeess  ppeennddaanntt  lleess  ttrraavvaauuxx  eett  
ddééjjàà  ssuurr  lleess  ssiitteess  dd’’AALLPPEEXXPPOO..  
  
GGEESSTTEESS  BBAARRRRIIEERREESS  ::    
EEnn  ccoommpplléémmeenntt  ddeess  EEqquuiippeemmeennttss  ddee  PPrrootteeccttiioonn  IInnddiivviidduueellllee  ((EEPPII))  hhaabbiittuueellss,,  lleess  eennttrreepprriisseess  ddooiivveenntt  pprréévvooiirr  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  
pprrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ssaallaarriiéé..      
RReessppeecctteezz  lleess  mmeessuurreess  bbaarrrriièèrreess  eenn  ccoonnnnaaiissssaanntt  lleess  ccoonnssiiggnneess  aapppplliiccaabblleess  ddaannss  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  iinnffoorrmmeerr  cchhaaqquuee  ssaallaarriiéé  ::    

  LLaavveezz--vvoouuss  lleess  mmaaiinnss  rréégguulliièèrreemmeenntt,,  aauu  mmooiinnss  ttoouutteess  lleess  hheeuurreess  eett  àà  cchhaaqquuee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ttââcchhee..  

  PPoorrtt  ddeess  mmooyyeennss  ddee  pprrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  oobblliiggaattooiirreess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  zzoonneess  aacccceessssiibblleess  aauu  ppuubblliicc..  

  DDééssiinnffeecctteezz  aavveecc  lleess  mmooyyeennss  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  LL’’eennttrreepprriissee  ddee  vvooss  ppoosstteess  ddee  ttrraavvaaiill  rreessppeeccttiiff..  ((MMiinniimmuumm  ddeeuuxx  
ffooiiss  ppaarr  jjoouurr))..  

  PPrréévvooyyeezz  ddeess  tteemmppss  ddee  ppaauussee  ppaarr  rroouulleemmeenntt  ppoouurr  éévviitteerr  llee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddee  ppeerrssoonnnneess..  

  LLoorrss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess  ddee  ffoonnccttiioonn,,  ddootteezz  llee  vvééhhiiccuullee  ddeess  mmooyyeennss  ddee  pprrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee..  NNeettttooyyaaggee  ddeess  
vvééhhiiccuulleess  aapprrèèss  cchhaaqquuee  uuttiilliissaattiioonn  ::  iinnttéérriieeuurr,,  ppoorrttiièèrreess,,  eett  ppooiiggnnééeess..  

  VVeeiilllleezz  àà  pprréévveenniirr  lleess  rriissqquueess  lliiééss  aauu  ttrraavvaaiill  iissoolléé..  

  EEnn  ffiinn  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  aassssuurreezz--vvoouuss  dduu  ssttoocckkaaggee,,  ddaannss  uunn  llooccaall  ddééddiiéé  eett  ffeerrmmaanntt  àà  cclléé,,  ddee  ll’’oouuttiillllaaggee  eett  ddeess  mmaattéérriiaauuxx..  

  AAssssuurreezz--vvoouuss  eenn  ppeerrmmaanneennccee  dduu  llaavvaaggee  pplluuss  ffrrééqquueenntt  ddeess  vvêêtteemmeennttss  ddee  ttrraavvaaiill..  

  PPrrooccééddeezz  àà  uunn  nneettttooyyaaggee  ddeess  EEPPII  rrééuuttiilliissaabblleess,,  ddee  ll’’oouuttiillllaaggee  eett  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  aavvaanntt  ssttoocckkaaggee  aauu  ddééppôôtt..  
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LLOOCCAAUUXX  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO::    
LLeess  llooccaauuxx  aaddmmiinniissttrraattiiffss  sseerroonntt  rréésseerrvvééss  eexxcclluussiivveemmeenntt  aauu  ppeerrssoonnnneell  dd’’AAllppeexxppoo..  AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééssiiggnnééeess  ppaarr  
llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  aauuccuunn  vviissiitteeuurr  eexxttéérriieeuurr  oouu  pprreessttaattaaiirree  nnee  ppoouurrrraa  aaccccééddeerr  ddaannss  llaa  zzoonnee  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  
  
UUnnee  zzoonnee  dd’’aaccccuueeiill  ((ssaalloonn  ddee  GGrreennoobbllee))  ééqquuiippééee  aavveecc  lleess  mmooyyeennss  ddee  pprrootteeccttiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ffoouurrnniiss  ppaarr  AAllppeexxppoo,,  ssiiggnnaallééee,,  eett  
aamméénnaaggééeess  ddee  mmaanniièèrree  àà  rrééppoonnddrree  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  rrèègglleess  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  sseerraa  uuttiilliissééee  ppoouurr  lleess  rreennddeezz--vvoouuss  eexxttéérriieeuurrss  
oouu  lleess  ccoonnttaaccttss  aavveecc  lleess  eennttrreepprriisseess  eexxttéérriieeuurrss..  ((VVooiirr  ppllaann  DDiissppoossiittiiff  CCOOVVIIDD--1199  AAddmmiinniissttrraattiioonn  AAllppeexxppoo  dduu  2299//0044//22002200  VV22))..  
EEnn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn  cceett  eessppaaccee  sseerraa  llaavvéé  eett  ddééssiinnffeeccttéé  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  ((ttaabblleeaauu  ddee  ssuuiivvii))..  
CCeettttee  zzoonnee  ppoouurrrraa  êêttrree  aaccttiivvééee  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  11996688  ccoommmmee  zzoonnee  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree..  ((ccff..  ppllaann  ddee  
pprréévveennttiioonn  AAllppeexxppoo))..  
  
RREECCEEPPTTIIOONN  DDEE  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS  OOUU  LLIIVVRRAAIISSOONN  DDEE  MMAATTEERRIIEELL  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ::  
LLeess  lliivvrraaiissoonnss,,  ccoolliiss  oouu  ppaalleetttteess  nnee  ppoouurrrroonntt  ss’’eeffffeeccttuueerr  qquuee  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’aaccccuueeiill  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  llaa  
zzoonnee  ddee  cchhaannttiieerr..  LLaa  lliivvrraaiissoonn  ssee  ffaaiitt  ppaarr  ddééppoossee  aauu  ssooll  ssaannss  rreemmiissee  eenn  mmaaiinn  pprroopprree..  
LLee  ssttoocckkaaggee  sseerraa  ffaaiitt  ddaannss  llaa  zzoonnee  aaccccuueeiill  ssuurr  uunnee  zzoonnee  pprréévvuuee  àà  cceett  eeffffeett..  SSii  llaa  lliivvrraaiissoonn  eesstt  àà  ddeessttiinnaattiioonn  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  
eexxttéérriieeuurree  àà  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  sseerraa  pprréévveennuuee  ddee  llaa  lliivvrraaiissoonn  qquuii  ssee  cchhaarrggeerraa  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn..  
CCeettttee  ppaalleettttee  oouu  ccee  ccoolliiss  sseerroonntt  ssttoocckkééss  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee  dduu  hhaallll  dd’’aaccccuueeiill..  
  
PPAARRKKIINNGGSS  EETT  AACCCCEESS  ::  
PPaarrkkiinngg  aaddmmiinniissttrraattiiff  ::  LLee  ppaarrkkiinngg  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  IIll  eesstt  eexxcclluussiivveemmeenntt  
rréésseerrvvéé  aauu  ppeerrssoonnnneell,,  àà  ccee  ttiittrree  lleess  pprreessttaattaaiirreess,,  eennttrreepprriisseess  oouu  vviissiitteeuurrss  sseerroonntt  aammeennééss  àà  ssttaattiioonnnneerr  ssuurr  llaa  ccoouurrss  dd’’hhoonnnneeuurr..  
EEnnttrrééee  BBââttiimmeenntt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ––  EEssppaaccee  11996688  ::  AAccccuueeiill  SSttaannddaarrdd..  SSttaattiioonnnneemmeenntt  CCoouurrss  dd’’hhoonnnneeuurr..  
EEnnttrrééee  BBââttiimmeenntt  AAllppeess  CCoonnggrrèèss  ::  EEnnttrrééee  pprriinncciippaallee  PPaarrvviiss..  SSttaattiioonnnneemmeenntt  PPEE55..  
EEnnttrrééee  BBââttiimmeenntt  HHaallll  JJMM  ––  HHaallll  8899  ::  AAccccuueeiill  ppoorrttee  nn°°22  HHaallll  JJMM..  SSttaattiioonnnneemmeenntt  PPEE11  oouu  PPEE55..  
EEnnttrrééee  BBââttiimmeenntt  LLee  SSuummmmuumm  ::  AAccccuueeiill  eennttrrééee  ppaarrkkiinngg  tteecchhnniiqquuee  SSuummmmuumm..    SSttaattiioonnnneemmeenntt  PPEE44  oouu  PPaarrkkiinngg  TTeecchhnniiqquuee..  
EEnnttrrééee  SSppéécciiffiiqquuee  ssuurr  ppllaann  AAllppeexxppoo  eenn  aannnneexxee  eett  ffoonnccttiioonn  ddeess  zzoonneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ((EExx  ::  ttrraavvaauuxx  bbaarr  ––  ttooiilleetttteess  hhaallll  JJMM))  
CChhaaqquuee  ppooiinntt  dd’’eennttrrééee  aauurraa  uunnee  zzoonnee  dd’’aaccccuueeiill  aavveecc  ddeess  mmooyyeennss  ddee  pprrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  CCOOVVIIDD--1199..  

  
UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  ZZOONNEESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  ::  
LLaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  mmeettttrraa  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  lliieeuu  uuttiilliisséé  ddeess  ttooiilleetttteess  ppeerrmmeettttaanntt  dd  eeffffeeccttuueerr  lleess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess..  
CChhaaqquuee  lliieeuu  sseerraa  nneettttooyyéé  eett  ddééssiinnffeeccttéé  sseelloonn  uunn  ppllaannnniinngg  ééttaabbllii  eett  aaffffiicchhéé  ssuurr  ll’’eennttrrééee  ddee  cchhaaqquuee  ssaanniittaaiirree..  
  
CCOOUULLOOIIRR  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPCC  SSEECCUURRIITTEE  ::  
LL’’aaccccèèss  aauu  ccoouullooiirr  tteecchhnniiqquuee,,  aauu  llooccaall  GGTTCC,,  eett  aauu  PPCC  SSééccuurriittéé  sseerraa  àà  ll’’uussaaggee  eexxcclluussiiff  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddeess  
tteecchhnniicciieennss  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell  dd’’AAllppeexxppoo  ddééssiiggnnéé  ((1199  ppeerrssoonnnneess  mmaaxxiimmuumm))..  CCeett  eessppaaccee  sseerraa  aacccceessssiibbllee  uunniiqquueemmeenntt  ppaarr  bbaaddggeess  
pprréépprrooggrraammmmééss..    
LLooccaall  GGTTCC  ::  PPeerrssoonnnneell  tteecchhnniiqquuee  eett  ppeerrssoonnnneell  AAllppeexxppoo  bbaaddggééss  
PPCC  SSééccuurriittéé  ::  PPeerrssoonnnneell  ssééccuurriittéé  ««  eennccaaddrreemmeenntt  »»  eett  ppeerrssoonnnneell  AAllppeexxppoo  bbaaddggééss..  MMaaxxiimmuumm  ::  22  ppeerrssoonnnneess  ssiimmuullttaannéémmeenntt..  

VVeessttiiaaiirree  eett  rreessttaauurraattiioonn  iinntteerrddiittee  ddaannss  llee  PPCC  ssééccuurriittéé..  
LLooccaall  rréésseerrvvee  PPCC  ::  sseerraa  uuttiilliissaabbllee  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssééccuurriittéé,,  vveessttiiaaiirree,,  eessppaaccee  ppoossee,,  eett  eessppaaccee  ddee  rrééuunniioonn  ppoouurr  pprriissee  ddee  
ccoonnssiiggnneess..  LLaa  ggeessttiioonn  dduu  llooccaall  rréésseerrvvee  eesstt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ssééccuurriittéé..  
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FF))  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  PPHHAASSEESS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS,,  NNAATTUURREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS,,  MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  EETT  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  
  

  
SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

AACCTTIIOONNSS  MMEENNEEEESS  
  

  
NNAATTUURREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

SSIITTUUAATTIIOONNSS  AA  RRIISSQQUUEESS  

  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

  
  
  
AAccccèèss  aauuxx  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  
  

  
CCiirrccuullaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess..  
CCiirrccuullaattiioonn  ddee  ppiiééttoonnss..  
CChhuutteess  ddee  pplleeiinn  ppiieedd..  
CCoolllliissiioonn  aavveecc  vvééhhiiccuulleess  eett  eennggiinnss..  
HHeeuurrtt  aavveecc  vvééhhiiccuulleess  eett  eennggiinnss..  
  

  
BBaalliissaaggee  ddeess  zzoonneess  àà  rriissqquueess..  
VViiggiillaannccee  dduu  rreessppoonnssaabbllee  dduu  cchhaannttiieerr..  
BBaarrrriièèrreess  ddee  ssééccuurriittéé..  
SSééppaarraattiioonn  cciirrccuullaattiioonnss  //  zzoonnee  ppiiééttoonnss..      
LLiimmiittaattiioonn  ddee  vviitteessssee,,  ccooddee  ddee  llaa  rroouuttee..  
  

  
  
  
  
  
  
MMaannuutteennttiioonn  eett  lleevvaaggee  
TTrraavvaaiill  eenn  hhaauutteeuurr  eett  ssiiggnnaallééttiiqquuee  
  
  
  
  
  
  
  

  
UUttiilliissaattiioonn  ddeess  cchhaarrrriioottss  éélléévvaatteeuurrss..  
UUttiilliissaattiioonn  ddeess  eennggiinnss  ddee  lleevvaaggee..  
UUttiilliissaattiioonn  ddeess  nnaacceelllleess  éélléévvaattrriicceess..    
EEcchhaaffaauuddaaggee  eett  éécchheelllleess..  
CChhaarrggeemmeenntt  ddéécchhaarrggeemmeenntt  ddee  ccaammiioonnss..  
CChhuutteess  dd’’oobbjjeett  eett  cchhuutteess  ddee  ppeerrssoonnnneess..  
HHeeuurrtt  aavveecc  llaa  cchhaarrggee..  
DDééccrroocchheemmeenntt  ddee  llaa  cchhaarrggee..  
RReennvveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  cchhaarrggee..  
EEccrraasseemmeenntt  ddeess  mmeemmbbrreess..  
RRuuppttuurree  aappppaarreeiillss  ddee  lleevvaaggee..  
SSttoocckkaaggee  eett  mmaannuutteennttiioonn  ddee  fflliigghhtt  --
ccaasseess..  
  

  
AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoonndduuiittee  CCAACCEESS..  
AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoonndduuiittee  ssiittee..  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
RReessppeecctt  dduu  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn..  
PPéérriimmèèttrree  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  lleess  nnaacceelllleess..  
VVéérriiffiieerr  ssoolliiddiittéé  ddeess  ssuurrffaacceess  uuttiilliissééeess..  
RReessppeecctt  ddeess  cchhaarrggeess  mmaaxxiimmaalleess  
aauuttoorriissééeess..  
IInntteerrddiiccttiioonn  dd’’uunnee  pprréésseennccee  ssoouuss  llaa  
cchhaarrggee..  
NNee  ppaass  ssuuppeerrppoosseerr  lleess  FFlliigghhtt--ccaasseess..  
BBaalliissaaggee  ddeess  zzoonneess  àà  rriissqquueess..  
VVéérriiffiiccaattiioonn  aannnnuueellllee  dduu  mmaattéérriieell..  
  

  
  
MMoonnttaaggee  eett  ddéémmoonnttaaggee  ddeess  ssttaannddss  
PPoossee  ddee  mmooqquueetttteess,,  ttiissssuuss,,  vvooiillaaggee,,  
vvéélluumm..  
DDééccoorraattiioonnss  ddiivveerrsseess..  

  
UUttiilliissaattiioonn  ddeess  cchhaarrrriioottss  éélléévvaatteeuurrss..  
EEcchhaaffaauuddaaggee  eett  éécchheelllleess..  
MMaannuutteennttiioonn  mmaannuueellllee..  
CChhuutteess  dd’’oobbjjeett  eett  cchhuutteess  ddee  ppeerrssoonnnneess..  
UUttiilliissaattiioonn  dd’’oouuttiillss  ppoorrttaattiiffss  éélleeccttrriiqquueess..  
PPrroojjeeccttiioonn  ddaannss  lleess  yyeeuuxx..  
BBlleessssuurreess  ddiivveerrsseess..  
  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoonndduuiittee  CCAACCEESS..  
AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoonndduuiittee  ssiittee..  
VVéérriiffiieerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  lloorrss  dduu  mmoonnttaaggee  eett  
dduu  ddéémmoonnttaaggee..  
MMaattéérriieell  ccoonnffoorrmmee..  

  
  
  
  
  
MMoonnttaaggee  eett  ddéémmoonnttaaggee  cchhaappiitteeaauuxx  
tteenntteess  eett  ssttrruuccttuurreess..  
  

  
  
  
  
  
SSttaabbiilliittéé  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree..  
EEffffoonnddrreemmeenntt  oouu  rreennvveerrsseemmeenntt..  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
RRééaalliissaattiioonn  ppaarr  eennttrreepprriisseess  ssppéécciiaalliissééeess..  
RReessppeecctt  ddeess  rreeggiissttrreess  ddee  ssééccuurriittéé..  
CCoonnttrrôôllee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ppaarr  oorrggaanniissmmeess  
aaggrréééé..  
DDeemmaannddeess  dd’’aauuttoorriissaattiioonn..  
RReessppeecctt  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  cclliimmaattiiqquueess..  
IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  pprréésseennccee  ssoouuss  llaa  
ssttrruuccttuurree..  
AAnnccrraaggee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss,,  lleessttaaggee..  
  

  
  
  
  
  
  
MMoonnttaaggee  ddéémmoonnttaaggee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  
ssccéénniiqquueess  ((SSccèènnee  eett    GGrriill))..  
AAccccrroocchheess  ««  ssoonn  eett  lluummiièèrreess  »»  ((RRiiggggeerr))..  
AAccccrroocchheess  ««  vviiddééoo  »»..  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
CChhuutteess  dd’’oobbjjeett  eett  cchhuutteess  ddee  ppeerrssoonnnneess..  
RRiissqquueess  dd’’eeffffoonnddrreemmeenntt..  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
PPllaann  ddee  mmoonnttaaggeess,,  ddéémmoonnttaaggeess  
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  RRiiggggeerr..  
DDoouubbllee  aaccccrroocchhaaggee  ssuurr  ttoouuss  lleess  
éélléémmeennttss..  
GGaarrddee--ccoorrppss  aauuttoouurr  ddee  llaa  ssccèènnee..  
LLiiggnneess  ddee  vviiee  ssuurr  llaa  ssttrruuccttuurree..  
RReessppeecctt  ddeess  cchhaarrggeess  mmaaxxiimmaalleess  
aauuttoorriissééeess..  
IInntteerrddiiccttiioonn  dd’’uunnee  pprréésseennccee  ssoouuss  llaa  
cchhaarrggee..  
RReessttrriiccttiioonn  dd’’aaccccèèss  ssoouuss  lleess  zzoonneess  ddee  
rrééggllaaggee..  
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SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

AACCTTIIOONNSS  MMEENNEEEESS  
  

  
NNAATTUURREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

SSIITTUUAATTIIOONNSS  AA  RRIISSQQUUEESS  

  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

  
  
OOuuttiillllaaggee  ppoorrttaattiiff  

  
EElleeccttrriiqquuee,,  ppnneeuummaattiiqquuee,,  ppeerrcceeuusseess,,  
sscciieess,,  mmeeuulleeuusseess,,  ttrroonnççoonnnneeuusseess,,  eettcc……  
BBlleessssuurreess  ddiivveerrsseess..  
PPrroojjeeccttiioonn  ddaannss  lleess  yyeeuuxx..  
  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
MMaattéérriieell  ccoonnffoorrmmee..  
MMaaiinntteennaannccee  rréégguulliièèrree  eett  vvéérriiffiiccaattiioonn  
ppéérriiooddiiqquuee..  
  

  
  
UUttiilliissaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  ddaannggeerreeuuxx..  
PPrroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess..  
  

  
VVaappeeuurrss  ttooxxiiqquueess..  
AAttmmoosspphhèèrree  ccoonnffiinnééee..  
IInnttooxxiiccaattiioonnss..  
BBrruulluurreess,,  iinncceennddiiee  
  

  
FFiicchheess  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  ««  pprroodduuiittss  »»..  
MMooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  eexxttiinncctteeuurrss,,  RRIIAA..  
VVeennttiillaattiioonn  ddéésseennffuummaaggee..  
CCoonnddiittiioonnss  ddee  ssttoocckkaaggee..  
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  
  

  
GGaazz  eett  lliiqquuiiddeess  iinnffllaammmmaabblleess..  
EEffffeettss  aavveecc  ffllaammmmee  nnuuee..  
PPrroodduuiitt  ppyyrrootteecchhnniiqquuee..  

  
BBrruulluurreess,,  iinncceennddiiee  
SSttoocckkaaggee..  
RRiissqquuee  dd’’eexxpplloossiioonn..  

  
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  
MMooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  eexxttiinncctteeuurrss,,  RRIIAA  
SSuurrvveeiillllaannccee  SSSSIIAAPP..  
PPeerrmmiiss  ffeeuu  eett  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn..  
  

  
  
TTrraavvaauuxx  ppaarr  ppooiinntt  cchhaauudd..  

  
  
BBrruulluurreess,,  iinncceennddiiee  
PPrroojjeeccttiioonn  ddaannss  lleess  yyeeuuxx..  
  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
MMooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  eexxttiinncctteeuurrss,,  RRIIAA  
SSuurrvveeiillllaannccee  SSSSIIAAPP..  
PPeerrmmiiss  ffeeuu..  
  

  
UUttiilliissaattiioonn  ddeess  ggéénnéérraatteeuurrss  ddee  ffuummééee..  
UUttiilliissaattiioonn  ddee  mmaacchhiinnee  àà  bbrroouuiillllaarrdd  eett  
CCOO22..  
UUttiilliissaattiioonn  ddee  llaasseerrss  
  
  

  
AAttmmoosspphhèèrree  ccoonnffiinnééee..  
IInnttooxxiiccaattiioonnss..  
BBrruulluurreess  ooccuullaaiirreess..  
AAsspphhyyxxiiee..  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
AAéérraattiioonn  eett  aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddeess  llooccaauuxx..  
VVeennttiillaattiioonn  ddéésseennffuummaaggee..  
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell..  
RRééaalliissaattiioonn  ppaarr  eennttrreepprriisseess  ssppéécciiaalliissééeess  
  

  
EElleeccttrriicciittéé..  
IInntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  aarrmmooiirreess  éélleeccttrriiqquueess..  
IInntteerrvveennttiioonnss  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  
éélleeccttrriiqquueess..  
PPrréésseennccee  ddee  mmooyyeennnnee  eett  hhaauuttee  tteennssiioonn..  
AAlliimmeennttaattiioonnss  tteemmppoorraaiirreess..  
TTrraavvaauuxx  ssoouuss  tteennssiioonn..  
  

  
CCoonnttaacctt  ddiirreecctt  eett  iinnddiirreecctt..  
PPrrooxxiimmiittéé  ddeess  lliiggnneess  éélleeccttrriiqquueess..  
TTrraavvaauuxx  ssoouuss  tteennssiioonn..  
BBrruulluurreess,,  iinncceennddiiee  ppaarr  ccoouurrtt--cciirrccuuiitt..  
EElleeccttrriissaattiioonn,,  éélleeccttrrooccuuttiioonn..    

  
HHaabbiilliittaattiioonn  éélleeccttrriiqquueess  dduu  ppeerrssoonnnneell..  
BBrraanncchheemmeenntt  uunniiqquueemmeenntt  ppaarr  dduu  
ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiiéé..  
DDiissjjoonncctteeuurr  ddiifffféérreennttiieell,,  mmiissee  àà  llaa  tteerrrree..  
PPrrootteeccttiioonn  ppaarr  ppaassssaaggee  ddeess  ccââbblleess..  
CCoonnffoorrmmiittéé  dduu  mmaattéérriieell  aauuxx  nnoorrmmeess..  
RReessppeecctt  ddee  llaa  nnoorrmmee  NNFFCC  1155110000..  
VVéérriiffiiccaattiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss..    
  

  
  
  
EEnnvviirroonnnneemmeenntt    
CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  
EEmmiissssiioonn  ddee  ppoouussssiièèrree,,  ddee  bbrruuiitt..  
EEmmiissssiioonn  dd’’ooddeeuurr  éémmiissssiioonn  ddee  ppoolllluuttiioonn  
NNuuiissaanncceess  lluummiinneeuusseess..  
TTrraavvaauuxx  ddaannss  llee  nnooiirr..  
AAmmbbiiaannccee  cclliimmaattiiqquuee..  
  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
CCoonnffoorrmmiittéé  ddeess  BBAAEESS  eett  GGEE..  
MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ssiiggnnaallééttiiqquuee  aauu  ssooll..  
IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  rriissqquueess  aauuddiittiiffss..  
EEttaabblliirr  ddeess  mmeessuurreess  ddee  bbrruuiitt....  
  

  
  
SSaalluubbrriittéé  

  
GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eett  ssttoocckkaaggeess..  
EEvvaaccuuaattiioonn  ddeess  ddéécchheettss..  
NNeettttooyyaaggee..  

  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
DDééffiinniirr  ddeess  zzoonneess  ddee  ssttoocckkaaggee..  
LLiimmiittaattiioonn  ddeess  hhaauutteeuurrss  ddee  ssttoocckkaaggee..  
EEnnttrreettiieenn  rréégguulliieerr  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill..  
  

  
RReessttaauurraattiioonn..  
CCaatteerriinngg  ssuurr  ssppeeccttaacclleess  eett  éévvéénneemmeennttss..  

  
BBrruulluurreess  eett  ccoouuppuurreess..  
RRiissqquueess  éélleeccttrriiqquueess..  
IInncceennddiiee..  

  
QQuuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell..  
RReessppeecctt  ddeess  ppuuiissssaanncceess  éélleeccttrriiqquueess..  
MMooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  eexxttiinncctteeuurrss,,  RRIIAA..  
TTrroouussssee  ddee  pprreemmiieerr  sseeccoouurrss..  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
NNeettttooyyaaggee  qquuoottiiddiieenn  
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SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

AACCTTIIOONNSS  MMEENNEEEESS  

  
NNAATTUURREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

SSIITTUUAATTIIOONNSS  AA  RRIISSQQUUEESS  

  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

      
  
  
  
  
TTrraavvaauuxx  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  
TTrraavvaaiill  ssuurr  ééccrraann  

  
  
  
RRiissqquueess  éélleeccttrriiqquueess..  
TTrraavvaauuxx  ssuurr  ééccrraannss  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  
AAmmbbiiaannccee  tthheerrmmiiqquuee..  
AAmmbbiiaannccee  lluummiinneeuussee  eett  ééccllaaiirraaggee..  
  

  
VVéérriiffiiccaattiioonnss  aannnnuueelllleess  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  
éélleeccttrriiqquueess..  
MMoobbiilliieerr  aaddaappttéé..  
IInntteerrrruuppttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ssuurr  ééccrraann  ppaarr  ddeess  
ppaauusseess    
EEnnttrreettiieenn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  cchhaauuffffaaggee..  
IInnssttaallllaattiioonnss  ddee  ssoouurrcceess  lluummiinneeuusseess  
aaddaappttééeess..  
IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss  ddeess  rriissqquueess..  
AAmméénnaaggeerr  llee  ppoossttee  sseelloonn  ddeess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eerrggoonnoommiiqquueess  
  

  
RRiissqquuee  ddeess  éévvéénneemmeennttss  aavveecc  
ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’aallccooooll..  
AAccccèèss  àà  ddeess  ssuubbssttaanncceess  ppssyycchhoo  aaccttiivveess  
((PPSSAA))  eett  ccoonnssoommmmaattiioonn..  
  

  
AAcccciiddeenntt  ddee  ttrraavvaaiill,,  AAbbsseennttééiissmmee..  
DDiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  vviiggiillaannccee  eett  ddeess  
rreefflleexxeess..  
CCoonnssééqquueenncceess  ppssyycchhoollooggiiqquueess,,  
ddéépprreessssiioonn  aannxxiiééttéé  hhaalllluucciinnaattiioonnss  eettcc……  
    

  
SSeennssiibbiilliissaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell..  
RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  eett  rrèègglleemmeennttaattiioonn  
eenn  vviigguueeuurr..  
VViissiittee  mmééddiiccaallee..  
AAppppeell  àà  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  pprréévveennttiioonn..  
DDééppiissttaaggee..  
  

  
SSaanniittaaiirreess  eett  ddoouucchheess..  

  
AAbbsseenncceess  ddee  ssaanniittaaiirreess  eett  ddoouucchheess..  

  
EEnnttrreettiieenn  eett  nneettttooyyaaggee  jjoouurrnnaalliieerrss..  
IInnssttaallllaattiioonn  tteemmppoorraaiirree  eenn  ccaass  
dd’’aabbsseenncceess..  
  

  
OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseeccoouurrss..  
MMaattéérriieell  ddee  pprreemmiieerr  sseeccoouurrss..  
CCoonnffrroonnttaattiioonn  àà  uunn  rriissqquuee  iinncceennddiiee..  
CCoonnffrroonnttaattiioonn  àà  uunnee  vviiccttiimmee  dd’’uunn  
aacccciiddeenntt  oouu  dd’’uunn  mmaallaaiissee  

  
AAbbsseennccee  ddee  ttrroouusssseess  ddee  sseeccoouurrss  
PPrroodduuiittss  ppéérriimmééss..  
AAbbsseennccee  ddee  mmooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss..  
AAbbsseennccee  ddee  sseeccoouurriisstteess..  

  
MMééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill,,    
RReemmppllaacceemmeenntt  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  llaa  
ttrroouussssee  ddee  11eerr  sseeccoouurrss..  
MMooyyeennss  ddee  sseeccoouurrss  eexxttiinncctteeuurrss,,  RRIIAA..  
FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell..  
  

  
  
  
RRiissqquueess  IInnffeeccttiieeuuxx,,  ccoonnttaaggiieeuuxx  
OOuu  ppaarraassiittaaiirree..  
CCoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess..  
CCoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  mmaattiièèrreess  ssoouuiillllééeess  eett  
ddéécchheettss..  
  

  
  
  
  
MMaallaaddiiee  iinnffeeccttiieeuussee  //  ccoonnttaaggiieeuussee..  
EExxppoossiittiioonn  àà  VViirruuss..  
EEppiiddéémmiiee,,  PPaannddéémmiiee  

  
MMééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill,,  ssuuiivvii  mmééddiiccaall  
VVaacccciinnaattiioonnss  oobblliiggaattooiirreess..  
OOrrggaanniisseerr  llee  nneettttooyyaaggee  eett  llaa  
ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  llooccaauuxx..  
PPoorrtt  ddeess  EEPPII..  
FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  iinnffoorrmmaattiioonn  
ssuurr  lleess  rriissqquueess..  
FFoouurrnniittuurreess  ddeess  mmooyyeennss  ddee  
ddééssiinnffeeccttiioonn..  
DDiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee..  
  

  
RRiissqquueess  dd’’aaggrreessssiioonnss  pphhyyssiiqquueess  oouu  
vveerrbbaalleess..  

  
AAccccuueeiill  ddee  cclliieennttss  mmééccoonntteennttss..  
PPuubblliicc  aaggrreessssiiff  vveerrbbaalleemmeenntt  eett  //  oouu  
pphhyyssiiqquueemmeenntt..  
TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonndd  vveerrss  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé..  
  
  

  
LLiimmiitteerr  ll’’aaccccuueeiill  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  
ttrraavvaaiilllleeuurr  iissoolléé..  
LLiimmiitteerr  llaa  ssoommmmee  ddeess  ffoonnddss  àà  
ttrraannssfféérreerr..  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’oobbssttaacclleess  
pphhyyssiiqquueess..    
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GG))  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSEECCOOUURRSS  ::  
  
UUnnee  ttrroouussssee  ddee  pprreemmiieerr  sseeccoouurrss  ddooiitt  êêttrree  tteennuuee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  ppaarr  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee..  
EEmmppllaacceemmeenntt  dduu  PPCC  ddee  ssééccuurriittéé  pprriinncciippaall  ddeess  ttrrooiiss  ééttaabblliisssseemmeennttss  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  llaa  zzoonnee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  PPaarrcc  ddeess  
eexxppoossiittiioonnss  ((PPllaann  eenn  aannnneexxee))..  
UUnn  PPCC  sseeccoonnddaaiirree  eesstt  ssiittuuéé  aauu  11eerr  ééttaaggee  ddee  llaa  ssaallllee  ddee  ssppeeccttaacclleess  ««  LLEE  SSUUMMMMUUMM  »»..  
  
CCOONNSSIIGGNNEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  ::  
CCeess  ccoonnssiiggnneess  sseerroonntt  rreemmiisseess  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’eennttrreepprriissee  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  ppaarr  mmaaiill  eett//oouu  
ttéélléécchhaarrggeeaabbllee  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  IInntteerrnneett  ddaannss  wwwwww..aallppeexxppoo..ccoomm  //  ddooccuummeennttss  oorrggaanniissaatteeuurrss  //..  
PPeennddaanntt  lleess  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurreess  ddeess  bbuurreeaauuxx,,  uunn  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  iinncceennddiiee  eett  pprréésseenntt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ddaannss  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..    
  
LLEESS  NN°°  DD’’AAPPPPEELL  DD’’UURRGGEENNCCEE  SSOONNTT  LLEESS  SSUUIIVVAANNTTSS  ::  NN°°  dduu  PPTTII::  0066  3388  5500  2211  5566  oouu  ccoommppoosseerr  llee  nnuumméérroo  1188  ((111122))  oouu  
llee  1155  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ttéélléépphhoonnee  ppoorrttaabbllee  àà  pprréévvooiirr  ppaarr  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  aavveecc  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  lliiaaiissoonn  aavveecc  llee  rréésseeaauu  ddee  rraaddiioo  
ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonncceerrnnéé    
  
EEnn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  ttrraannssmmeettttrree  ll’’aalleerrttee  aauuxx  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  oouu  aauuxx  tteecchhnniicciieennss  pprréésseennttss  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  lliieeuu  ddee  ll’’iinncciiddeenntt..  IIllss  
ssoonntt  eenn  rreellaattiioonn  ««  rraaddiiooss  »»  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  
LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  sseerraa  pprréévveennuu  ppaarr  llee  ggaarrddiieenn  oouu  llee  tteecchhnniicciieenn  ppaarr  ttaallkkiiee--wwaallkkiiee  eett  aatttteennddrraa  ll’’aarrrriivvééee  dduu  
vvééhhiiccuullee  ddee  sseeccoouurrss  aaffiinn  ddee  llee  ddiirriiggeerr  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  ll’’iinncciiddeenntt..  
  
CCOONNSSIIGGNNEESS  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  ::  
LL’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  ssee  ffaaiitt  ssuurr  oorrddrree  dd’’uunnee  bbaannddee  ssoonnoorree  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  oouu  ssuurr  oorrddrree  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ssééccuurriittéé..  DDaannss  ccee  
ccaass,,  rreejjooiinnddrree  ddaannss  llee  ccaallmmee  lleess  ssoorrttiieess  ddee  sseeccoouurrss  lleess  pplluuss  pprroocchheess..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddeevvaanntt  ss’’aassssuurreerr  qquuee  ssoonn  
eessppaaccee  ssooiitt  vviiddee  ddee  ttoouutt  ppuubblliicc  oouu  ppeerrssoonnnneell..  
UUnnee  ffooiiss  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddooiivveenntt  ssee  rreeggrroouuppeerr  ssuurr  lleess  ppaarrkkiinnggss  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  àà  uunnee  ddiissttaannccee  dd’’aauu  mmooiinnss  2200mm  
ddee  ttoouutteess  lleess  ffaaççaaddeess..  
  
CCOONNSSIIGGNNEESS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  DDAANNSS  LLEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  DDEE  LLAA  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ::  
IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ffuummeerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss..  
IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ffaaiirree  ppéénnééttrreerr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aauuttrreess  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  ssoocciiééttééss  iinntteerrvveennaanntteess..    
IInntteerrddiiccttiioonn  dd’’iinnttrroodduuiirree  ddeess  aanniimmaauuxx  ddee  ccoommppaaggnniiee,,  eexxcceeppttéé  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  ssééccuurriittéé..  
  
  

HH))  MMAATTEERRIIEELL  MMIISS  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  PPAARR  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  UUTTIILLIISSAATTRRIICCEE    
  
CChhaaqquuee  eennttrreepprriissee  aa  eenn  cchhaarrggee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssoonn  pprroopprree  mmaattéérriieell  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé,,  mmiiss  àà  ppaarrtt  eenn  ccee  qquuii  
ccoonncceerrnnee  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  cciittééeess  ccii--aapprrèèss..  EEUU  ::  EEnnttrreepprriissee  UUttiilliissaattrriiccee  ::  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..    EEEE  ::  EEnnttrreepprriisseess  eexxttéérriieeuurreess..  
  

  
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  

  

  
OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  

  
AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  

  
MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  mmoonnttee--cchhaarrggeess  eett  
AAsscceennsseeuurrss..  
  

VVéérriiffiiccaattiioonn  ppéérriiooddiiqquuee  àà  ddiissppoossiittiioonn  aavveecc  aaffffiicchhaaggee  ddeess  
CChhaarrggeess  eenn  ccaabbiinnee..  

SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ::  
EEUU  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccaabbiinneess  ssii  nnéécceessssaaiirree..  
  

EEnnttrreepprriissee  
EExxttéérriieeuurree  ::  EE..EE  

  
MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  rréésseeaauu  éélleeccttrriiqquuee  
PPoouurr  aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  mmaattéérriieellss  
ccoouurraannttss  
  

VVéérriiffiiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  àà  ddiissppoossiittiioonn..  
  

EEUU  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccooffffrreettss  mmoobbiilleess  mmuunniiss  ddeess  pprrootteeccttiioonnss  
ddiifffféérreennttiieelllleess  aaddaappttééeess  aauuxx  ttrraavvaauuxx  àà  rrééaalliisseerr..  

EEEE  

  
MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  
ccuuiissssoonn  eett  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddaannss  lleess  
ooffffiicceess  eett  lleess  ccuuiissiinneess  
  

VVéérriiffiiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  àà  ddiissppoossiittiioonn  aavveecc  aaffffiicchhaaggeess  
ddeess  nnoottiicceess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  eett  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssééccuurriittéé  eenn  
ppllaaccee..  

EEUU  

FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceess  iinnssttaallllaattiioonnss..  EEEE  

LLiiggnneess  ddee  vviiee  eenn  ttooiittuurree  tteerrrraassssee..  
EEcchheellllee  àà  ccrriinnoolliinnee  ppoouurr  aaccccèèss..  

VVéérriiffiiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  àà  ddiissppoossiittiioonn..  IInntteerrddiiccttiioonn  
dd’’uuttiilliisseerr  lleess  lliiggnneess  ddee  vviiee  ttooiittuurree  HHaallll  JJMM..  

EEUU  

NNaacceelllleess  eett  cchhaarriioottss  éélléévvaatteeuurrss    
  

LLeess  cchhaarriioottss  éélléévvaatteeuurrss  eett  nnaacceelllleess  ddee  ll’’EEUU  nnee  ppoouurrrroonntt  
êêttrree  uuttiilliissééss  ppaarr  ll’’EEEE  qquu’’aapprrèèss  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  eett  
pprroodduuccttiioonn  ddeess  aauuttoorriissaattiioonnss  ddee  ccoonndduuiittee  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  
ddee  ll’’EEEE  

EEEE  
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II))  DDOOCCUUMMEENNTTSS  JJOOIINNTTSS  EETT  TTRRAANNSSMMIISS    
  

PPEERRMMIISS  DDEE  FFEEUU  DDeemmaannddee  àà  ffaaiirree  àà  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  4488hh  aavvaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn..  
HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  AA  ffoouurrnniirr  àà  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  CCOONNDDUUIITTEE  AALLPPEEXXPPOO  DDéélliivvrrééeess  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  CCAACCEESS..  
CCAACCEESS    AA  ffoouurrnniirr  àà  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  

CCOONNSSIIGGNNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  GGuuiiddee  ddee  ll’’eexxppoossaanntt  22002200..  CCaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ssééccuurriittéé  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
CCaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  hhyyggiièènnee  ddee  llaa  ggaassttrroonnoommiiee..  

PPLLAANNSS  EETT  SSCCHHEEMMAASS  PPllaann  ddee  MMaassssee  rreemmiiss  ppaarr  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  
RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  SSAAEEMM  AALLPPEEXXPPOO  AA  ccoonnssuulltteerr  aauupprrèèss  dduu  sseerrvviiccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO..  

  
  

JJ))  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EETT  NNOOTTEESS  DDEESS  UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KK))  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  
  
LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree  ddééccllaarree  ::  
AAvvooiirr  pprrooccééddéé,,  ccee  jjoouurr,,  àà  ll’’iinnssppeeccttiioonn  dduu  ssiittee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ssoouuss  lleess  ccoonnsseeiillss  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ssiittee..  
AAvvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  lliieeuu  dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  ddeess  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  eett  ddee  ddééggaaggeemmeennttss,,  ddeess  zzoonneess  eett  mmaattéérriieellss  ppoouuvvaanntt  pprréésseenntteerr  
ddeess  ddaannggeerrss..  
  
LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree  cceerrttiiffiiee  ::  
AAvvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  eett  ccoonnssiiggnneess  ggéénnéérraalleess  ddee  ssééccuurriittéé,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eett  ddeess  
mmeessuurreess  pprriisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  dd’’eenn  aavvooiirr  iinnffoorrmméé  ssoonn  ppeerrssoonnnneell..  
  
LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eexxttéérriieeuurree  ss’’eennggaaggee  ::  
AA  pprreennddrree  eett  àà  ffaaiirree  rreessppeecctteerr,,  ssuurr  ssoonn  cchhaannttiieerr,,  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ppoouurr  ccee  qquuii  llee  ccoonncceerrnnee..  
AA  aapppplliiqquueerr  lleess  mmeessuurreess  ddééffiinniieess  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ddaannss  llee  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn..  
AA  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssaallaarriiééss  qquu’’iill  aaffffeeccttee  àà  cceess  ttrraavvaauuxx  lleess  ddaannggeerrss  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxxqquueellss  iillss  ssoonntt  eexxppoossééss  eett  lleess  
mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr  lleess  pprréévveenniirr..  
AA  pprréécciisseerr  lleess  zzoonneess  ddaannggeerreeuusseess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooyyeennss  ppoouurr  lleess  mmaattéérriiaalliisseerr..  IIll  ddooiitt  eexxpplliiqquueerr  ll’’eemmppllooii  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  
ccoolllleeccttiiffss  eett  iinnddiivviidduueellss  ddee  pprrootteeccttiioonn..    
  
  

  
EENNTTRREEPPRRIISSEE  UUTTIILLIISSAATTRRIICCEE  

  
SSPPLL  AALLPPEEXXPPOO  

AAvveennuuee  dd’’IInnnnssbbrruucckk  BBPP  22440088  
3388003344  GGRREENNOOBBLLEE  CCeeddeexx  0022  

  

    
EENNTTRREEPPRRIISSEE  EEXXTTEERRIIEEUURREE  

  

  
AA  GGrreennoobbllee,,  
LLee  ::  

  
  

    
AA  ::    
LLee  ::      
  
  
  
NNoomm,,  qquuaalliittéé  eett  ssiiggnnaattuurree..  

  


