ONZE BASIS
VOOR VEILIGHEID
Hier spreken we elkaar op aan!

WERKVERGUNNING
VROEM

LOTO

WERKEN OP
HOOGTE

IK DENK NA
VOOR IK BEGIN!

HIJSWERKZAAMHEDEN

2m

BESLOTEN
RUIMTE

OVERBRUGGING

INGRIJPEN
BIJ GEVAAR

IK KIES VOOR
VEILIGHEID!

ALCOHOL,
DRUGS & MIDDELEN

ONZE BASIS VOOR VEILIGHEID
IK DENK NA
VOOR IK BEGIN!

LMRA

Ik verzeker mij ervan dat de machine of installatie veilig gesteld is, dat
alle restenergie van de installatie is en pas de LOTO procedure toe
vóór ik het werk start. Ik neem onder geen beding een LOTO slot of tag
weg zonder de procedure te volgen.

LOTO
WERKVERGUNNING
WERKEN OP
HOOGTE

Vóór ik met een taak start, denk ik na over mogelijke risico’s.
Materiaal en PBM’s OK? Taak en instructies duidelijk? Werkomgeving
ordelijk en zonder gevaren? Alle veiligheidsmaatregelen genomen?

Indien voor mijn werk vereist, start ik pas na het bekomen van een
geldige werkvergunning. Ik volg de instructies van deze
werkvergunning op. Bij wijzigingen verwittig ik de leidinggevende.

2m

VROEM
HIJSWERKZAAMHEDEN

Wanneer ik op hoogte werk (> 2m; incl. randen van potten ongeacht de
hoogte) bescherm ik mezelf en anderen tegen vallen en vallende
voorwerpen. Ik gebruik de juiste (persoonlijke) beschermingsmiddelen.
Wanneer ik een voertuig bestuur of mij als voetganger op het terrein
begeef, hou ik mij aan de VROEM regels (certificaat, snelheid,
voorrang, oogcontact maken, gordeldracht, geen oneigenlijk gebruik).
Ik voer enkel hijswerken uit met gekeurd materiaal, en alleen als ik
ervoor opgeleid ben. Ik ga nooit onder een hangende last staan of
loop er niet onder door.

BESLOTEN
RUIMTE

Ik betreed een besloten ruimte pas nadat een mangatwacht aanwezig
is, de nodige luchtmetingen zijn uitgevoerd en het voorgeschreven
reddingsmateriaal voorzien is.

OVERBRUGGING

Ik overbrug kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen niet, tenzij
absoluut noodzakelijk om de veiligheid te garanderen en na
goedkeuring van een leidinggevende conform de procedure.

ALCOHOL,
DRUGS & MIDDELEN
INGRIJPEN
BIJ GEVAAR

IK KIES VOOR
VEILIGHEID!

Ik ben niet onder invloed van alcohol, drugs of middelen wanneer ik
werk. Ik gebruik geen alcohol, drugs of middelen tijdens het werk.
Wanneer ik een gevaarlijke situatie of handeling opmerk, grijp ik in. Ik
stel de situatie veilig (gevaar wegnemen, signaleren of onmiddellijk
melden aan leidinggevende) of spreek de betrokkene(n) aan op onveilig
gedrag.

