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Regulamentele Zgomotului din CONSTRUCŢII
Această hârtie explică controlul zgomotului din construcţii din Oraşul Portland. (Secţiune cod 18.10.060)
1. Orele Permise şi Nivelul de Zgomot – De la 7 a.m. la 6 p.m. de Luni până Sâmbătă, City permite un
standard foarte liberal pentru zgomotul din construcţii (85 dBA la o distanţă de 50 feet). Aceasta înseamnă că dacă
echipamentul d-voastră este în stare bună de funcţionare şi amortizat (dacă e posibil), ar trebui să fie corespunzător.
Puţinele tipuri de echipament care nu pot îndeplini acest nivel – (de exemplu: picamărele, circularele care taie
beton, şi sonetă) sunt scutite de la standard în această perioadă.
2. În Afara Orelor Permise – Dar în afara acestor ore, se aplică alte reguli. Mai întâi, scutirile pentru picamăre
şi alte echipamente gălăgioase nu se extind la alte ore. De asemenea, cel mai important, munca la alte ore trebuie
să îndeplinească „nivelul de bază permis de decibeli” al zonei în care se desfăşoară lucrul. Experienţa a arătat că
cu toate că probabil nu o să aveţi probleme cu munca într-o zonă industrială, e posibil să încălcaţi codul pentru
muncă exterioară (ex: curăţare, ameliorare, excavare, schelet de construcţii, pus de acoperiş, etc.) într-o zonă
rezidenţială sau lângă o zonă rezidenţială înainte de ora 7 a.m., după ora 6 p.m., sau Duminicile şi Sărbătorile
Legale recunoscute de Statul Oregon.
3. Plângeri – Când se primesc plângeri, este de obicei din cauza orelor de operare mai mult decît din cauza
nivelui de zgomot. Vă rugăm să notaţi că timpul de începere la 7 a.m. include zgomotul de încălzire a
echipamentului şi întreţinerea lui. Dacă primim o plângere, o să vă contactăm, şi o să vă cerem să fiţi responsabil
de această plângere. Cele mai multe plângeri se opresc aici.
4. Citaţii Posibile – Oricum, dacă aceasta nu se îngrijeşte de problemă şi noi continuăm să primim plângeri
legitime, atunci să ştiţi că orice individ sau organizaţie responsabilă poate primi o citaţie şi amendă de 5000 de
dolari pentru fiecare încălcare. Dacă e nevoie de un ordin de la tribunal pentru „oprirea lucrului,” se poate obţine
şi un ordin.
5. Excepţii – Ştim că sunt timpuri când munca trebuie să fie făcută în afara perioadelor de 7 a.m. – 6 p.m. (LuniSâmbătă). Dacă aveţi o urgenţă, care este „…muncă efectuată pentru a restaura proprietatea la o condiţie de
siguranţă în urma unei calamităţi publice, muncă pentru a restaura utilităţile publice, or muncă cerută pentru a
proteja persoane sau proprietăţi de la expunere la pericol iminent,” atunci regulile de zgomot nu se aplică. Mai
mult decât asta, pot exista alte motive pentru a lucra în afara orelor permise. Pentru aceste situaţii, puteţi aplica
pentru o excepţie de la codul de zgomot. Excepţii de zgomot de construcţie pot fi eliberate dacă nevoia e validă
şi impactul asupra oamenilor nu este prea mare. Toate aplicaţiile completate cu excepţia celor ce sunt auzite de
către Bordul de Revizuire a Zgomotului trebuie completate cu zece (10) zile lucrătoare înaintea evenimentului.
Bordul de Revizuire a Zgomotului se întâlneşte a doua Miercure a fiecărei luni. Aplicaţiile completate pentru a fi
revizuite de către Bordul de Revizuire a Zgomotului trebuie trimise cu 45 de zile înainte de şedinţa Bordului de
Revizuire a Zgomotului.
6. Aveţi Nevoie de Mai Multe Informaţii? – Aceste notiţe acoperă cele mai multe întrebări despre
zgomotul din construcţii şi codul de zgomot. Dacă aveţi mai multe întrebări, puteţi suna Biroul de Control al
Zgomotului la (503) 823-7350.

