Veiligheid- en
milieuvoorschriften
GRT te Goor; Tel.nr.: 0547-260023
D. Redeker,

mobiel nr.: 088-1701 840

GRR te Duiven; Tel.nr; 026-3118223
J. Zandvoort mobiel nr.: 088 1701 859








Algemeen:
Meld je bij de bedrijfsleider of diens plaatsvervanger op de inrichting
Betreden terrein is geheel op eigen risico
Reglement Verkeersregels verkeerstekens is van toepassing
Parkeren alleen op aangegeven plaatsen
Alleen toegang tot plaats van bestemming
Meegekomen kinderen moeten in de cabine blijven







Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen :
Ga niet de inrichting op zonder veiligheidsschoenen
Op het hele terrein is een veiligheidsvest verplicht
Draag de juiste kleding en de persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag tijdens werkzaamheden langs de weg een veiligheidsvestje
Draag gehoorbescherming bij lawaai producerende machines

Veiligheid in het algemeen:
Volg instructie over de te nemen veiligheidsmaatregelen en geldende
voorschriften nauwgezet op

Laadschop heeft voorrang

Neem nooit veiligheidsrisico’s door zelf beveiligingen van machines te
verwijderen

Wanneer je defect of onveilig gereedschap ziet, gebruik het niet, maar meldt
het aan de bedrijfsleider of diens vervanger

Let op de alarmlijst met namen BHV-ers/EHBO’ers en oriënteer je op de route
naar het ziekenhuis en arts

Gebruik elektrisch of pneumatisch gereedschap volgens de voorschriften. Lees
zonodig de handleiding

Gebruik alcohol en drugs is verboden

Roken alleen toegestaan in daarvoor aangewezen ruimten

Meldt alle ongevallen en bijna –ongevallen direct aan de bedrijfsleider of diens
vervanger
Calamiteiten:

Blijf kalm

Waarschuw direct mensen in de omgeving

Bel de weegunit v/d locatie; telefoon nummers; zie hierboven

Noem naam of gedeelte waar de brand of ongeval zich bevindt

Geef aan wel of geen gewonden

Geef zoveel mogelijk de bijzonderheden aan

Weegbrugoperator waarschuwt BHV-ers volgens overzicht BHV-ers

BHV coördinator waarschuwt 112
Houd bij alles wat u doet steeds uw eigen veiligheid in het oog
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BGR te Geldermalsen;
D. de Bode,

mobiel.nr.: 088-1701 843

Laden en lossen:
Melden bij verantwoordelijke afdeling en/of shovelmachinist
Verboden te rijden met omhoog staande kiepbak
Begeef u nooit tussen de shovel en laadzijde voertuig
Verricht nooit werkzaamheden aan voertuigen op laad en/of losplaats
Containers wisselen op container wisselplaats
Projectrisico’s en maatregelen
Laat je voorlichten door de locatie beheerder of diens vervanger over de project
specifieke risico’s van dit werk en de te nemen maatregelen
Hygiëne;
Eten en drinken alleen in de daarvoor bestemde ruimten
Was je handen voor je gaat eten met de daarvoor bestemde zeep
Houdt de toiletten schoon
Trek werkkleding die vervuild is met schadelijke stoffen d irect uit na de
werkzaamheden
Zorg voor het netjes houden van de kantine, cabines, wekplaats en de
composteerinrichting. Gooi rommel niet op de grond, maar in de afvalbak




Milieu;
Opslag en verwerking v/d afvalstoffen alleen op de daarvoor aangewezen
locaties
Neem maatregelen ter verwaaiing, stof, versmering, stankoverlast etc.
Gemorste stoffen, oliën/vetten moeten direct worden opgenomen
Gebruikte absorptiekorrels dienen als KCA te worden verwerkt
Zorg voor het gescheiden inzamelen van het afval op de inrichting en deponeer
deze in de daarvoor bestemde containers, afvalbakken
Draag zorg voor goede opslag en transport van schadelijke stoffen
Werk met chemicaliën altijd op vloeistof dichte vloeren of boven een lekbak



Ontruiming ;
Verlaat direct het terrein en /of gebouw en ga naar de verzamelplaats







