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דוח בטיחות
משרד העבודה - פיילוט

תקופת הדוח:

פרויקט:

סטאטוס:
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אחראי: כל הפרויקט
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גידור רצפות מעברים/מרפסות/פיגומים למניעת נפילת אדם (2)
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קיום שלט באתר (1)
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מכשולים על הקרקע (1)
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