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HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  

DDooccuummeenntt  RReeff::  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt..  

VVeerrssiioonn::  11  

DDaattee  ooff  VVeerrssiioonn::  2200//0099//22002211  

AAuutthhoorr::  DDaavviidd  WWrriigghhtt  

AApppprroovveedd  BByy::  Mr. M Madden - Managing Director   
CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  
LLeevveell::  

CCoonnttrroolllleedd::  UUnnccoonnttrroolllleedd  iiff  pprriinntteedd  

Delta Matrix Limited. 

DDiissccllaaiimmeerr::  AAlltthhoouugghh  eevveerryy  ccaarree  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  aaccccuurraaccyy  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  

ooff  tthhiiss  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  uuppddaatteess,,  tthhee  AAuutthhoorr,,  DDrr  DD  

WWrriigghhtt  sshhaallll  nnoott  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn,,  eerrrroorr,,  oorr  oommiissssiioonn  bbyy  tthhee  rreeaaddeerr,,  nnoorr  

ffoorr  iinncciiddeennttaall  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  vviioollaattiioonn  ooff  aannyy  GGeenneerraall  DDaattaa  

PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonn  aanndd//oorr  aannyy  aassssoocciiaatteedd  lleeggiissllaattiioonn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  

tthhiiss  ddooccuummeenntt..        

CCiirrccuullaattiioonn  LLiisstt::  

TThhiiss  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  iiss  aa  ccoonnttrroolllleedd  ddooccuummeenntt  aanndd  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  
wwwwww..mmyyddaavviiddwwrriigghhtt..ccoo..uukk  aass  ppddff  rreeaadd  oonnllyy..    TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ––  Mr. M Madden 
mmuusstt  eennssuurree  tthhaatt  aallll  aammeennddmmeennttss  aarree  cciirrccuullaatteedd,,  aanndd  oobbssoolleettee  ccooppiieess  rreemmoovveedd  aanndd  ffiilleedd..  
HHaarrdd  ccooppiieess  uusseedd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  iinntteerrnnaall  aauuddiittiinngg  aarree  ccoonnttrroolllleedd  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  aass  
ffoolllloowwss..  

CCooppyy  NNoo::  HHoollddeerr::  
11  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ––  Mr. M Madden  
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11..00  NNaarrrraattiivvee::  

DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  {{hheerreeaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““tthhee  ccoommppaannyy””}},,  llooccaatteedd  Fusion Hive, North Shore 

Innovation Centre, North Shore Road, Stockton on Tees, TS18 2NB., aarree  aa  pprrooffeessssiioonnaall  

ccoommppaannyy  ssppeecciiaalliissiinngg  Electrical Power Systems Engineering and Consultancy 

delivering Electrical Power System Studies, Modelling, Analysis and Design using industry 

leading Power Systems Modelling software tools. The scope of work extends from basic studies 

and designs to advance modelling and analysis of complex Electrical Power networks.  

22..00  SSttaatteemmeenntt  ooff  IInntteenntt::  

IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  eennssuurree,,  aass  ffaarr  aass  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  pprraaccttiiccaabbllee,,  tthhaatt  tthhee  hheeaalltthh,,  

ssaaffeettyy  aanndd  wweellffaarree  ooff  aallll  eemmppllooyyeeeess,,  vviissiittoorrss,,  ccoonnttrraaccttoorrss,,  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  wwhhoo  mmaayy  

bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  oouurr  aaccttiivviittiieess  aarree  ssaaffeegguuaarrddeedd..    

TToo  aacchhiieevvee  tthhee  hhiigghheesstt  ppoossssiibbllee  ssttaannddaarrddss  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  tthhee  ccoommppaannyy  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  eevveerryytthhiinngg  pprraaccttiiccaall  iiss  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  pprreevveenntt  iinnjjuurryy  aanndd  iillll  hheeaalltthh  bbyy  eennssuurriinngg::  

-- AA  ssaaffee  aanndd  hheeaalltthhyy  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..

-- SSaaffee  ssyysstteemmss  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  wwoorrkk  aanndd  aa  ssaaffee  mmeeaannss  ooff  aacccceessss  aanndd  eeggrreessss..

-- SSuuiittaabbllee  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  ttrraaiinniinngg,,  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn..

-- CCoommpplleettiioonn,,  aanndd  rreegguullaarr  rreevviissiioonn,,  ooff  rriisskk  aasssseessssmmeennttss..

-- RReegguullaarr  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  eemmppllooyyeeeess..

-- TThhaatt  tthhee  ccoommppaannyy  aallwwaayyss  hhaass  aacccceessss  ttoo  ccoommppeetteenntt  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aaddvviisseerrss..

-- PPrrooppeerr  wweellffaarree  ffaacciilliittiieess  aanndd  aarrrraannggeemmeennttss..

-- CCoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  aannnnuuaall  rreevviissiioonn  ooff  tthhee

ppoolliiccyy..

TThhee  ccoommppaannyy  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  rreedduuccee  rriisskkss  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..  TThhiiss  wwiillll  bbee  aacchhiieevveedd  

bbyy  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  aann  aaccttiioonn  ppllaann  wwhhiicchh  iiss  cclloosseellyy  mmoonniittoorreedd  bbyy  sseenniioorr  

mmaannaaggeemmeenntt..    WWee  wwiillll  aacchhiieevvee  aa  ssaaffeerr  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  bbyy::  

-- EElliimmiinnaattiinngg  hhaazzaarrddoouuss  aaccttiivviittiieess  wwhheerree  pprraaccttiiccaabbllee..

-- SSuubbssttiittuuttiinngg  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  hhaazzaarrddoouuss..

-- RReedduucciinngg  eexxppoossuurree  ooff  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  rriisskkss..

-- IInnttrroodduucciinngg  ootthheerr  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  wwhheerree  rreeaassoonnaabbllyy  pprraaccttiiccaabbllee

-- PPrroovviissiioonn  ooff  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  wwhheerree  nneecceessssaarryy..

-- EEnnssuurriinngg  aa  ffaaiirr  bbuutt  eennffoorrcceedd  ddiisscciipplliinnee  ooff  ssaaffee  wwoorrkkiinngg  pprraaccttiiccee..
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SSttaatteemmeenntt  ooff  IInntteenntt  ccoonnttiinnuueedd..  

OOuurr  aaccttiivviittiieess  iinn  tthheessee  aarreeaass  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  rriisskk  aasssseessssmmeennttss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  aatt  

rreegguullaarr  iinntteerrvvaallss..  

HHeeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  iiss  eevveerryyoonnee’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aanndd  aallll  eemmppllooyyeeeess  mmuusstt  ddoo  aallll  tthhaatt  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  

pprraaccttiiccaabbllee  ttoo  pprreevveenntt  iinnjjuurryy  ttoo  tthheemmsseellvveess  aanndd  ootthheerr  ppeerrssoonnss  wwhhoo  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthheeiirr  aaccttss  

oorr  oommiissssiioonnss..  

TThhiiss  ppoolliiccyy  ddeessccrriibbeess  tthhee  vvaarriioouuss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  

ccoommppaannyy  aanndd  aapppplliieess  eeqquuaallllyy  ttoo  aallll  ppeerrssoonnss  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  bbuussiinneessss’’  aaccttiivviittiieess..  

WWhheerree  aann  eemmppllooyyeeee  ccoonnssiiddeerrss  tthhaatt  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aarree  iinnaaddeeqquuaattee,,  tthheeyy  

aarree  ttoo  rreeppoorrtt  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthheeiirr  mmaannaaggeerr  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ooppppoorrttuunniittyy..  

33..00  OOrrggaanniissaattiioonn  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  

3.1 Managing Director: 

TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  iiss  uullttiimmaatteellyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  mmaatttteerrss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  

DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee..  

TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  hhaass  ddiirreecctt  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr::  

-- eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy  aarree  ffuullllyy  uunnddeerrssttoooodd..

-- eennssuurriinngg  tthhaatt  ssaaffeettyy  iiss  tthhee  pprriioorriittyy  oonn  aallll  wwoorrkkiinngg  ssiitteess,,

-- aappppooiinnttiinngg  ''ccoommppeetteenntt  ppeerrssoonnss''  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  77  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  &&

SSaaffeettyy  aatt  WWoorrkk  RReegguullaattiioonnss  11999999,,

Managing 
Director 

Quality & Safety 
Consultant 

Trainee 
University 
Graduate

Part Time Office 
Administrator 



DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd..    HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt..  IIssssuuee  0011  RReevviissiioonn  0011  ––  SSeepptteemmbbeerr  22002211.. 

David Wright©: 2021 

Page 5 of 9 

Managing Director continued: 

-- tthhee  ccoommppiillaattiioonn,,  rreevviieeww,,  uuppddaattee,,  aanndd  cciirrccuullaattiioonn  ooff  tthhiiss  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy

SSttaatteemmeenntt    iinn  lliinnee  wwiitthh  ccuurrrreenntt  ssaaffeettyy  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  wwoorrkkiinngg  pprraaccttiicceess,,

-- pprroovviissiioonn  ooff  ssaaffeettyy  aaddvviiccee,,

-- nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  EEnnffoorrcciinngg  AAuutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddaannggeerroouuss  ooccccuurrrreennccee,,  mmaajjoorr

oorr  oovveerr  sseevveenn--ddaayy  iinnjjuurryy..

-- aaddvviiccee  oonn  cchhaannggeess  iinn  UU..KK..  aanndd  EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiioonn,,  aanndd  uupp--ttoo--ddaattee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinn

rreellaattiioonn  ttoo  CCooddeess  ooff  PPrraaccttiiccee  aanndd  nneeww  ssaaffeettyy  lliitteerraattuurree  aanndd  ppoosstteerrss,,

-- lliiaaiissoonn  wwiitthh  ooffffiicciiaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  bbooddiieess,,  ee..gg..,,  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  CCoommmmiissssiioonn  aanndd

EExxeeccuuttiivvee  aanndd  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess,,

-- aacccciiddeenntt  oorr  ddaannggeerroouuss  ooccccuurrrreennccee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rroooott  ccaauussee  aanndd  pprreevveenntt

rreeccuurrrreennccee..

3.2 Part Time Office Administrator. 

Part Time Office Administrator Report to the Managing Director on the performance of the 

quality and safety management systems and on any opportunities for improvement. 

3.3 Quality & Safety Consultant  

TThhee  CCoommppaannyy  rreettaaiinn  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  DDrr  DD  WWrriigghhtt  {{PPhhDD  FFeellllooww  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  RRiisskk  &&  

SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt}},,    TT//AA     The David Wright Team  

TThhee  sseerrvviiccee  iinncclluuddeess::  

-- aa  mmoonntthhllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  bbuulllleettiinn,,  bbaasseedd  oonn  ccuurrrreenntt  ssaaffeettyy  lleeggiissllaattiioonn,,  aaffffeeccttiinngg  ssaaffeettyy,,

hheeaalltthh,,  aanndd  wweellffaarree,,

-- pprroovviissiioonn  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aaddvviiccee,,

-- nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  EEnnffoorrcciinngg  AAuutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddaannggeerroouuss  ooccccuurrrreennccee,,  mmaajjoorr

oorr  oovveerr  sseevveenn--ddaayy  iinnjjuurryy..
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33..44  EEmmppllooyyeeeess::  

EEmmppllooyyeeeess  iinncclluuddee  MMaannaaggeerrss,,  SSuuppeerrvviissoorrss,,  EEnnggiinneeeerriinngg  TTeecchhnniicciiaannss  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

ppeerrssoonnnneell..    WWiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy,,  tthheeyy  rreessppoonndd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaannccee  ttoo  tthheeiirr  

iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr  aanndd  uullttiimmaatteellyy  ttoo  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr..    AAllll  eemmppllooyyeeeess  aarree  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

-- tthheeiirr  oowwnn  ssaaffeettyy  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  ootthheerrss  wwhhoo  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthheeiirr  aaccttss  oorr

oommiissssiioonnss,,

-- nnoott  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  oorr  mmiissuussiinngg  aannyytthhiinngg  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy,,

-- ccoo--ooppeerraattiinngg  wwhhoolleehheeaarrtteeddllyy  iinn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  wwiitthh  tthheeiirr

eemmppllooyyeerr  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss  lleeggaall  dduuttiieess  uunnddeerr  tthhee  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  aatt  WWoorrkk

AAcctt  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  rreegguullaattiioonnss,,

-- ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeenntteedd  aarrrraannggeemmeennttss  aanndd  ssaaffeettyy  rruulleess  wwiitthhiinn  tthhiiss  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy

PPoolliiccyy,,

-- oobbsseerrvviinngg  aallll  ssaaffeettyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  aaddvviisseedd  iinn  mmeetthhoodd  ssttaatteemmeennttss  aanndd  rriisskk

aasssseessssmmeennttss..

-- rreeppoorrttiinngg  uunnssaaffee  ccoonnddiittiioonnss,,  ddeeffeeccttss,,  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroobblleemmss  aanndd  ccoonncceerrnnss  ttoo

tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr..
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44..00  AArrrraannggeemmeennttss..  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  ''aarrrraannggeemmeennttss''  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  aanndd  wweellffaarree  aanndd  

aarree  aauuggmmeenntteedd  bbyy  ddooccuummeenntteedd  RRiisskk  &&  CCOOSSHHHH  AAsssseessssmmeennttss  aanndd  ssaaffee  ssyysstteemmss  ooff  wwoorrkk  wwhhiicchh  

ddeettaaiill  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..      

44..11    FFiirrsstt  AAiidd..  

AAvvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  ooffffiiccee  ffaacciilliittyy..  

44..22..  FFiirree  SSaaffeettyy..    

LLaannddlloorrdd  FFiirree  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  iinn  ffoorrccee..  

44..33..  AAcccciiddeenntt//IInnjjuurryy..  

IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  iinnjjuurryy  ffiirrsstt  aaiidd  mmuusstt  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  mmoorree  sseerriioouuss  iinnjjuurryy,,  

tthhee  ppuubblliicc  aammbbuullaannccee  sseerrvviiccee  mmuusstt  bbee  uusseedd..    FFoolllloowwiinngg  aann  iinnjjuurryy  oorr  aacccciiddeenntt  tthhee  ppeerrssoonn  

ccoonncceerrnneedd  mmuusstt  nnoottiiffyy  hhiiss  iimmmmeeddiiaattee  CCoommppaanniieess  ssuuppeerrvviissoorr  wwhhoo,,  iinn  ttuurrnn  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  wwiillll  ccoommpplleettee  aann  AAcccciiddeenntt  RReeppoorrtt  {{FFOORRMM  DDMMLL//  SSeepptteemmbbeerr  22002211//000011  sseeee  

bbeellooww}}  aanndd  eenntteerrss  ddeettaaiill  iinn  tthhee  BB11  551100  AAcccciiddeenntt  BBooookk..  

IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  mmaajjoorr  iinnjjuurryy  aass  ddeeffiinneedd  iinn  RRIIDDDDOORR  11999955  {{RReeppoorrttiinngg  ooff  DDiisseeaasseess  aanndd  

DDaannggeerroouuss  OOccccuurrrreenncceess  RReegguullaattiioonnss}},,  tthhee  HHSSEE  aarree  ccoonnttaacctteedd,,  aanndd  nnoottiiffiiccaattiioonn  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  

eennffoorrcciinngg  aauutthhoorriittyy..      
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44..44  LLoonnee  WWoorrkkiinngg..  

TToo  mmiinniimmiissee  tthhee  rriisskk  ttoo  lloonnee  oorr  iissoollaatteedd  wwoorrkkeerrss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sshhoouulldd  bbee  aaddhheerreedd  bbyy  tthhee  

ccoommppaannyy::  

-- AAsssseessss  tthhee  rriisskkss  ttoo  lloonnee  oorr  iissoollaatteedd  wwoorrkkeerrss

-- EEnnssuurree  ppeerrssoonnss  uunnddeerr  oouurr  ccoonnttrrooll  aarree  pphhyyssiiccaallllyy  ccaappaabbllee  ooff  wwoorrkkiinngg  aalloonnee

-- EEnnssuurree  ppeerrssoonnss  uunnddeerr  oouurr  ccoonnttrrooll  aarree  nnoott  eexxppoosseedd  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  rriisskkss

tthhaann  tthheeyy  wwoouulldd  iiff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ootthheerrss

-- EEnnssuurree  ppeerrssoonnss  uunnddeerr  oouurr  ccoonnttrrooll  oonnllyy  hhaannddllee  ssuubbssttaanncceess  aanndd  ggooooddss  tthhaatt  ccaann  bbee

ssaaffeellyy  hhaannddlleedd  bbyy  oonnee  ppeerrssoonn

-- PPrroovviiddee  ssuuiittaabbllee  aanndd  aaddeeqquuaattee  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  ssttaaffff

-- WWhheerree  rraaddiiooss  oorr  ootthheerr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeevviicceess  aarree  pprroovviiddeedd,,  tthheeyy  mmuusstt  bbee    aallwwaayyss

ccaarrrriieedd  bbyy  lloonnee  wwoorrkkiinngg  ppeerrssoonnss  uunnddeerr  oouurr  ccoonnttrrooll..
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FFOORRMM  DDMMLL//  SSeepptteemmbbeerr  22002211//000011  

AAcccciiddeenntt  IInnjjuurryy  RReeppoorrtt  FFoorrmm..  

TTyyppee  ooff  AAcccciiddeenntt::  {{DDeelleettee  aass  nneecceessssaarryy}}..  SSeerriioouuss  IInnjjuurryy//  MMiinnoorr  IInnjjuurryy//NNeeaarr  MMiissss//DDaannggeerroouuss  

OOccccuurrrreennccee..  

DDaattee  ooff  AAcccciiddeenntt::  

TTiimmee  ooff  AAcccciiddeenntt::  

SSiittee  AAddddrreessss::  

PPeerrssoonn  iinn  CChhaarrggee  ffoorr  DDMMLL  

DDeettaaiillss  ooff  AAcccciiddeenntt::  

NNaammee  ooff  IInnjjuurreedd  PPeerrssoonn::  

DDeettaaiillss  ooff  IInnjjuurryy::  

SSiiggnneedd::  TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr..  DDaattee::  


