• DE 10 GOUDEN •

VEILIGHEIDSREGELS

GEDRAG

KIJKEN-DENKEN-DOEN

VEILIGE WERKPLEK

Stem je gedrag af op de
situatie en houd je aan de
gemaakte afspraken

Denk vooraf na over werkvolgorde,
aanpak en veiligheid. Voer je LMRA uit
voordat je start met werken!

Zet je werkplek waar nodig af
en houd deze opgeruimd
en overzichtelijk

VERANTWOORDELIJKHEID
Voor jezelf en anderen. Spreek elkaar
aan op onveilig gedrag en meld bijnaongevallen gevaarlijke situaties

WERKEN
OP HOOGTE
Voorkom valgevaar en neem de
nodige maatregelen (afzetten
werkplek, reling aanbrengen,
sparingen dicht leggen,
veiligheidsharnas en valgordel
vastgekoppeld

GEBRUIK PBM

GEREEDSCHAPPEN

Draag de benodigde PBM zoals:
veiligheidsschoenen, -helm, handschoenen, -bril of -harnas. Oranje
signaleringskleding en gehoorbescherming

VERPLAATSEN
MATERIAAL
Loop nooit onder materiaal door
dat gehesen wordt, blijf uit de
buurt van heftrucks, voorkom
beknelling en let op een goede
werkhouding bij tillen

Zorg dat je gereedschappen en
middelen altijd gekeurd en in goede
staat zijn. Meld bij het retourneren van
je gereedschappen als er defecten zijn

SAMEN
Samen presteren en samen
pauzeren

ROKEN
Rook op de daarvoor
aangewezen plekken en nooit
bij brandgevaarlijke
werkzaamheden/materialen
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