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Industriële omgeving

Snijden, stoten, knellen,
pletten

Bewegende delen
Vloeibaar metaal

Amputaties
Brandwonden door spatten

Vloeibaar aluminium

Explosie

Warm aluminium
Intern transport

Brandwonden
Aangereden worden

Draag steeds veiligheidsschoenen, helm, fluovest of opvallende werkkledij, lange mouwen en lange broek
buiten de residentiële ruimtes (refters, kantoren, kleedkamers, …)
Veiligheidsbril steeds verplicht op zak te houden. De veiligheidsbril wordt functioneel gedragen: bij het
besturen van open vorkliften, slijpen, boren, frezen, stoffige omgeving, werken met chemicaliën, werken met
of aan perslucht en hydraulica, …
Horloges, ringen en kettingen dragen op de werkvloer is verboden
In de gieterij zijn speciaal voorgeschreven PBM’s .
Piercings en oorringen zijn in de gieterij verboden
Drankblikjes zijn verboden in gans het bedrijf
Spuitbussen en gasaanstekers zijn verboden in de gieterij
Niet aan aluminium komen in de fabriek
Wees als voetganger steeds alert.
Kijk uit bij het oversteken.
Telefoneer steeds op een veilige plaats.
Gebruik buiten je werkzone steeds de veilige wegen en voetpaden.
Gebruik de leuningen van trappen en sla geen treden over.
Maak steeds oogcontact bij interactie tussen voertuigen of rolbruggen en voetgangers of fietsers
Rijdend verkeer heeft altijd voorrang
Loop nooit onder een last.
Beweeg nooit lasten over personen of rollend materiaal.
Nader geen draaiend voertuig korter dan 2 meter. Laat motor afschakelen en handrem optrekken als je het
voertuig wil benaderen.

Botsen, klemming,

Uitvoering werken

Risico’s eigen aan de
werken, en door interactie
van verschillende
activiteiten

Enkel voertuigen en rolbruggen bedienen indien je in het bezit bent van een door Aleris erkend rijbewijs.
Hou U aan de stapel- en manipulatievoorschriften (maximum stapelhoogte = 3 X smalste basis, nooit meer dan
4,5 meter, stapel recht, geen omgekeerde piramides, stabiele stapels)
Maximum snelheid binnen de fabriekshallen 10 km/h, buiten 12 km/h
Telefoneer of bedien terminals enkel als je voertuig stilstaat.
Schrootbakken die boven de rand gevuld zijn, mogen niet vervoerd worden.
Het maken van een risicoanalyse voor aanvang van de werken, is verplicht.
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Machines

Kneuzingen, snijwonden,
…

Gereedschappen
Elektriciteit

Kneuzingen, snijwonden,
…
Elektrocutie, Elektrisering

Chemicaliën

vergiftiging, irritaties, …

Wanorde en vuil

Struikelen, slechte
evacuatie, …

Werken in besloten
ruimte
Werken op hoogte

Verstikking, amputatie, …

Warmwerk
Alcohol en Drugs
Roken

Brandgevaar
Verlaagde concentratie
brand

valgevaar

Ken de machineveiligheidsinstructie alvorens een machine te bedienen
Elk defect of storing aan een Aleris-machine onmiddellijk melden aan storingsonderhoud.
Steeds inbeslagnameprocedure toepassen bij werken aan, in of tussen de machine
Start nooit werken in of aan een machine alvorens toestemming van een Aleris-verantwoordelijke (supervisor,
1ste man, projectleider, werkleider,..) bekomen werd.
Nooit veiligheden overbruggen (uitgezonderd bevoegde personen van technische diensten voor het opsporen
van storingen)
Kom nooit aan bewegende machinedelen
Gebruik enkel gereedschappen in goede staat
Gebruik enkel gereedschappen die gekeurd zijn als dit vereist is (hijs- en hefwerktuigen, drukvaten, …)
Werken aan elektrische installaties enkel door bevoegde personen met BA4/BA5-attest, met inachtname van
de Aleris-procedures.
Alle elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn
Gebruik enkel chemicaliën waarvan een chemische steekkaart beschikbaar is en pas de beschreven
maatregelen toe.
Loos nooit chemicaliën of ongekende producten in de riool
Verzamel afval in de juiste afvalcontainer
Ruim lekken op de grond op
Blokkeer nooit de toegang tot nooduitgangen, brandblusmiddelen of reddingsmateriaal
Hou je werkzone steeds ordelijk, en ruim op na beëindiging van de werken.
vergunning besloten ruimte aanvragen alvorens een besloten ruimte te betreden. (FV308).
Alle besloten ruimtes op het bedrijf zijn gemarkeerd met een pictogram.
(VV201)
Bij mogelijke valhoogte van meer dan 2 meter is het gebruik van een individuele valbeveiliging verplicht bij
gebrek aan een collectieve valbeveiliging.
Ladders enkel gebruiken voor het overbruggen van hoogteverschillen, en lichte werkzaamheden.
Stellingen dient steeds gekeurd te worden door een gecertificeerde stellingkeurder voor ingebruikname.
Vuurvergunning aanvragen bij lassen, slijpen, branden, … (FV306)
Nooit werken onder invloed van drugs of alcohol
Niet roken binnen de fabrieksgebouwen en peukjes in de voorziene asbakken in de rookzones.
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