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LLEESS  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONNSS  

OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  PPEERRIIOODDIIQQUUEESS  
  

LLeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eett  ccoonnttrrôôlleess  ssuuiivvaannttss  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééaalliissééss  ppaarr  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommppéétteenntt  eett  qquuaalliiffiiéé  oouu  

ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ::  

DDoommaaiinnee  OObbjjeett  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  TTeexxttee  jjuurriiddiiqquuee  PPéérriiooddiicciittéé  
DDooccuummeenntt  ééttaabbllii  oouu  

ccoommppllééttéé  

AAéérraattiioonn  llooccaauuxx  

ddee  ttrraavvaaiill  

AA  ppoolllluuttiioonn  nnoonn  

ssppéécciiffiiqquuee  
AArrrrêêttéé  dduu  88//1100//11998877  

aarrtt..33  

11  aann  DDoossssiieerr  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  

rrééfféérreennccee  ((ééttaabbllii  aauu  mmooiinnss  uunn  

mmooiiss  aauu  pplluuss  ttaarrdd  aavvaanntt  llaa  

mmiissee  eenn  sseerrvviiccee))  

AA  ppoolllluuttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  

ssaannss  ssyyssttèèmmee  ddee  

rreeccyyccllaaggee  AArrrrêêttéé  dduu  88//1100//11998877  

aarrtt..44  AA  ppoolllluuttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  

aavveecc  ssyyssttèèmmee  ddee  

rreeccyyccllaaggee  
66  mmooiiss  

AAsscceennsseeuurrss  eett  

mmoonnttee--cchhaarrggeess  

OOrrggaanneess  ddee  ssééccuurriittéé  DDééccrreett  dduu  

1100//0077//11991133  mmoodd..  

aarrtt..1111ff  

11  aann  
RRaappppoorrtt  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  

tteecchhnniiqquuee  

OOrrggaanneess  ddee  lleevvaaggee  

((ccââbblleess))  
66  mmooiiss  RReeggiissttrree  ddee  ssééccuurriittéé  

CCoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee  
AArrrrêêttéé  dduu  

1188//1111//22000044  mmoodd..  
55  aannss  RRaappppoorrtt  dd’’iinnssppeeccttiioonn  

AAppppaarreeiillss  ddee  

lleevvaaggee  eett  ddee  

mmaannuutteennttiioonn  

PPoonntt  éélléévvaatteeuurrss  ddee  

vvééhhiiccuulleess  
AArrrrêêttéé  dduu  

0011//0033//22000044  aarrtt..2233  
1122  mmooiiss  

CCaarrnneett  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

AAcccceessssooiirreess  ddee  lleevvaaggee  ::  

éélliinngguuee,,  cclléé  ddee  lleevvaaggee,,  

ppaalloonnnniieerr,,……  

AArrrrêêttéé  dduu  

0011//0033//22000044  aarrtt..2244  
1122  mmooiiss  

AAppppaarreeiillss  ddee  lleevvaaggee  ::  

cchhaarriioottss  éélléévvaatteeuurrss,,  ggrruuee  

aauuxxiilliiaaiirree,,  PPEEMMPP,,  eennggiinnss  

ddee  tteerrrraasssseemmeenntt,,  ……  

AArrrrêêttéé  dduu  

0011//0033//22000044  aarrtt..2233  
66  mmooiiss  

AAppppaarreeiillss  ddee  lleevvaaggee  mmuuss  

ppaarr  llaa  ffoorrccee  hhuummaaiinnee  

eemmppllooyyééss  ppoouurr  ddééppllaacceerr  

eenn  éélléévvaattiioonn  uunn  ppoossttee  ddee  

ttrraavvaaiill  

AArrrrêêttéé  dduu  

0011//0033//22000044  aarrtt..2233  
33  mmooiiss  

AAuuttrreess  aappppaarreeiillss  ddee  

lleevvaaggee  eett  lleeuurrss  

ssuuppppoorrttss  ::  ppoonnttss  rroouullaannttss,,  

ccrriiccss  ddee  lleevvaaggee,,  ppaallaannss,,  

vvéérriinnss,,  éécchhaaffaauuddaaggee,,  

ppllaatteeffoorrmmee  éélléévvaattrriiccee,,……  

AArrrrêêttéé  dduu  

0011//0033//22000044  aarrtt..2233  
1122  mmooiiss  



DDoommaaiinnee  MMaattéérriieellss  eett  ddoommaaiinneess  TTeexxttee  jjuurriiddiiqquuee  PPéérriiooddiicciittéé  
DDooccuummeenntt  ééttaabbllii  oouu  

ccoommppllééttéé  

BBrruuiitt  
EEvvaalluuaattiioonn  ((eett  mmeessuurraaggee  

ssii  nnéécceessssaaiirree))  ddeess  

nniivveeaauuxx  ddee  bbrruuiitt  

CCooddee  dduu  TTrraavvaaiill  

AArrtt..44443333--11  eett  

ssuuiivvaannttss  

LLoorrss  ddee  

ll’’éévvaalluuaattiioonn  

ddeess  rriissqquueess  

TToouuss  lleess  55  aannss  

aauu  mmooiinnss  eenn  

ccaass  ddee  

mmeessuurraaggee  

RRééssuullttaatt  dduu  mmeessuurraaggee  

MMeessuurraaggeess  eett  rrééfféérreenncceess  ddeess  

ééqquuiippeemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  

iinnddiivviidduueellllee  cchhooiissiiss  àà  

ccoonnsseerrvveerr  ppeennddaanntt  1100  aannss  

CCoommpprreesssseeuurrss  

AAppppaarreeiillss  mmii--ffiixxeess  ::    

VVéérriiffiiccaattiioonn  eexxttéérriieeuurree  eett  

iinnttéérriieeuurree  

AArrrrêêttéé  dduu  

2233//0077//11994433  aarrtt..1177  
55  aannss  aauu  

mmaaxxiimmuumm  
CCoommppttee  rreenndduu  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  

AAppppaarreeiillss  mmii--ffiixxeess  ::    

RRéééépprreeuuvvee  
AArrrrêêttéé  dduu  

2233//0077//11994433  aarrtt..1133  
55  aannss  aauu  

mmaaxxiimmuumm  
PPrrooccèèss  vveerrbbaall  dd’’éépprreeuuvvee  

AAppppaarreeiillss  mmoobbiilleess  

VVéérriiffiiccaattiioonn  eexxttéérriieeuurree  eett  

iinnttéérriieeuurree  

AArrrrêêttéé  dduu  

2233//0077//11994433  aarrtt..1177  
55  aannss  aauu  

mmaaxxiimmuumm  
CCoommppttee  rreenndduu  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  

AAppppaarreeiillss  mmoobbiilleess  ::    

RRéééépprreeuuvvee  
AArrrrêêttéé  dduu  

2233//0077//11994433  aarrtt..1133  
55  aannss  aauu  

mmaaxxiimmuumm  
PPrrooccèèss  vveerrbbaall  dd’’éépprreeuuvvee  

EEcchhaaffaauuddaaggeess  

EExxaammeenn  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  
DDééccrreett  dduu  

88//0011//11996655  mmoodd..  

aarrtt..2222  

AAvvaanntt  

aauuttoorriissaattiioonn  

dd’’uuttiilliissaattiioonn  
RReeggiissttrree  ddee  ssééccuurriittéé  

VVéérriiffiiccaattiioonn  eexxttéérriieeuurree  eett  

iinnttéérriieeuurree  

DDééccrreett  dduu  

88//0011//11996655  

mmoodd..aarrtt..113399  
33  mmooiiss  

EElleeccttrriicciittéé  

IInnssttaallllaattiioonnss  nneeuuvveess  oouu  

mmooddiiffiiééeess  

CCooddee  dduu  TTrraavvaaiill    

AArrtt..  RR44222266--1144  

AArrrrêêttéé  dduu  

2266//1122//22001111  aarrtt..22  

LLoorrss  ddee  llaa  mmiissee  

eenn  sseerrvviiccee  oouu  

aapprrèèss  uunnee  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  

ssttrruuccttuurree  

RRaappppoorrtt  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  

TToouuss  lleess  llooccaauuxx  eett  

eemmppllaacceemmeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  

CCooddee  dduu  TTrraavvaaiill    

AArrtt..  RR44222266--1166  

AArrrrêêttéé  dduu  

2266//1122//22001111  aarrtt..33  

11  aann  

PPeeuutt  êêttrree  ppoorrttéé  

àà  22  aannss  ssii  llee  

rraappppoorrtt  

pprrééccééddeenntt  nnee  

pprréésseennttee  

aauuccuunnee  

oobbsseerrvvaattiioonn  

EEqquuiippeemmeennttss  

ddee  PPrrootteeccttiioonnss  

iinnddiivviidduueelllleess  

AAppppaarreeiillss  ddee  pprrootteeccttiioonn  

rreessppiirraattooiirree  aauuttoonnoommeess  

ddeessttiinnééss  àà  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  

AArrrrêêttéé  dduu  

1199//0033//11999933  aarrtt..11  
11  aann  RReeggiissttrree  ddee  ssééccuurriittéé  

GGiilleettss  ddee  ssaauuvveettaaggee  

ggoonnffllaabblleess  

SSttoocckk  ddee  ccaarrttoouucchheess  

ffiillttrraanntteess  aannttiiggaazz  ppoouurr  lleess  

aappppaarreeiillss  ddee  pprrootteeccttiioonn  

rreessppiirraattooiirree  

SSyyssttèèmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  



cchhuutteess  ddee  hhaauutteeuurr  

DDoommaaiinnee  MMaattéérriieellss  eett  ddoommaaiinneess  TTeexxttee  jjuurriiddiiqquuee  PPéérriiooddiicciittéé  
DDooccuummeenntt  ééttaabbllii  oouu  

ccoommppllééttéé  

EEqquuiippeemmeennttss  

ddee  ttrraavvaaiill  

CCoommppaacctteeuurrss  àà  ddéécchheettss  

AArrrrêêttéé  dduu  55//33//11999933  

mmoodd..  aarrtt..11  
33  mmooiiss 

RReeggiissttrree  ddee  ssééccuurriittéé 

MMaassssiiccoottss  

SSyyssttèèmmee  ddee  ccoommppaaccttaaggee  

ddeess  vvééhhiiccuulleess  

AArrbbrreess  àà  ccaarrddaann  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn  AArrrrêêttéé  dduu  55//33//11999933  

mmoodd..aarrtt..22  
1122  mmooiiss 

MMoottoohhoouuee,,  mmoottooccuulltteeuurrss  

EEcchheellllee  eenn  bbooiiss  
AArrrrêêttéé  dduu  1155//77//11996633  

mmoodd..  aarrtt..77  
66  mmooiiss  

IInncceennddiiee  

EExxeerrcciiccee  ddee  mmaanniieemmeenntt  

dd’’eexxttiinncctteeuurrss  
CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill  

AArrtt..RR..44222277--3399  
66  mmooiiss  

RReeggiissttrree  ddeess  eexxeerrcciicceess  eett  ddee  

vvéérriiffiiccaattiioonn  dduu  mmaattéérriieell  

iinncceennddiiee  
EExxttiinncctteeuurrss  mmoobbiilleess  RRèègglleess  AAPPSSAADD  RR44  11  aann  

SSyyssttèèmmee  dd’’aallaarrmmee  ssoonnoorree  

oouu  lluummiinneeuuxx  
AArrrrêêttéé  dduu  44//1111//11999933  

mmoodd..  AArrtt..1155  
66  mmooiiss  

PPoorrtteess  oouu  

ppoorrttaaiillss  

aauuttoommaattiiqquueess  

oouu  sseemmii--

aauuttoommaattiiqquueess  

EElléémmeennttss  ddee  gguuiiddaaggee  

AArrttiiccuullaattiioonnss  

FFiixxaattiioonnss  

SSyyssttèèmmee  dd’’ééqquuiilliibbrraaggee  

AArrrrêêttéé  2211//1122//11999933  

aarrtt..99  
66  mmooiiss  

CCoonnttrraatt  dd’’eennttrreettiieenn  

DDoossssiieerr  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

LLiivvrreett  dd’’eennttrreettiieenn  

 

 

SSoouurrccee  IINNRRSS  EEDD  882288  ::  ««  PPrriinncciippaalleess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  »»  112211  ppaaggeess..  
 


