Veiligheid op de werkvloer
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
Gebruik PBM’s om je te beschermen tegen gevaar

Veiligheidshelm
Op-/afbouw tijdelijke hijsinstallaties?
Gebruik een veiligheidshelm onder rigging

Valbescherming
Werken op hoogte? Neem maatregelen!
Draag een harnas, ook in de hoogwerker

Veiligheidshesje
Laden/lossen op straat of werk in een hal?
zorg dat je goed zichtbaar bent

Gehoorbescherming
Geluidsniveau boven de 80 dbA?
Bescherm je met (tijdelijke) oordoppen

Veiligheidsschoenen
Draag altijd veiligheidsschoenen!
Minimaal klasse S2 of hoger

De regels op de werkvloer

Wat je moet weten voor je aan de slag gaat

Roken
Het is NIET toegestaan op de werkvloer
Ook NIET in de laad-/losruimte

Bewegende Lasten
Sta / loop NIET onder bewegende lasten
Denk aan rigging, bouw, breek en heftruck

Foto, film en geluidsopname
Maak GEEN opname op de vloer
Plaats NIETS op sociale media

Eten en drinken
Het is NIET toegestaan op de werkvloer
Ook NIET in de laad-/losruimte

Hulpmiddelen
Gebruik deze op de juiste manier
En alleen als je hier toe bevoegd bent

Verken de werkomgeving

Wat zijn de gevaren? Weet waar je bent!

Blusmiddellen
Zijn er blusmiddellen aanwezig?
Zijn deze inzetbaar bij brand?

Meld je bij de leidinggevende
Wie is verantwoordelijk?
Wat moet ik weten? Wat is de bedoeling?

Gevaar melden
Waar, hoe en bij wie meld ik gevaar?
Denk altijd eerst aan eigen veiligheid!

Voorkom struikel - en valgevaar
Markeer randen, obstakels en traptrede
Plaats railingen, kabelmatten en goten

Vluchtwegen
hoe kom ik weg in geval van gevaar?
Zijn nooduitgangen vrij en bereikbaar?

Vermijd tillen als het niet nodig is
Denk aan je rug! Gebruik hulpmiddellen!
Til vanuit je knieën
Buig door je knieën, met recht lichaam
Sta dicht bij en recht voor het voorwerp
Werken op hoogte

Gebruik hulpmiddellen
Vermijd tillen van zware voorwerpen
Gebruik karren, hondjes, hijs-/hefmiddellen
Til zware lasten >25 KG met z’n tweeën
Vraag hulp aan collega van gelijke lengte
Begin tegelijktijdig met heffen / neerzetten
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd

