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1.

Doel en Toepassingsgebied
Dit fabrieksvoorschrift legt de basisveiligheidsregels vast.

2.

Afkortingen
geen

3.

Wie
Iedereen

4.

Basisveiligheidsregels

Blz.: 1 / 2

1. Bescherm Jezelf met de juiste PBM's (FV10)
• Draag steeds veiligheidsschoenen, lange mouwen en lange broek. Geen loshangende kledij.
• Draag steeds een helm in de fabriek (behalve in afgesloten ruimtes)
• Gebruik enkel goedgekeurde PBM's uit de PBM-catalogus (FV10A)
• Gebruik de PBM’s die aangegeven worden in instructies en pictogrammen
• Zorg dat je PBM’s in goede staat zijn
• Horloges, ringen en kettingen dragen op de werkvloer is verboden
• Bij manipulatie van cercleerband (staal en kunststof) steeds handschoenen en bril dragen
• Bij aanslaan van lasten met kabels steeds handschoenen dragen.
• Bij werken met perslucht steeds een veiligheidsbril dragen
2. Bescherm je extra bij werken met vloeibaar aluminium
• Draag speciaal voorgeschreven PBM's (VEIL5010)
• Geen piercings of oorringen in de gieterij
• Drankblikjes zijn verboden binnen het ganse bedrijf
• Spuitbussen en gasaanstekers zijn verboden in de gieterij
3. Verbrand je niet aan warm aluminium of warme machinedelen
• Aluminium kan warm of heet zijn (heet aluminium gloeit niet zoals staal)
4. Opgepast voor intern transport van zware gewichten
• Wees als voetganger steeds alert. Gebruik buiten jouw werkzone steeds de veilige wegen en
voetpaden. Gebruik de leuningen van trappen en sla geen treden over. Kijk uit bij het
oversteken.
• Maak steeds oogcontact bij interactie tussen voertuigen of rolbruggen en voetgangers of
fietsers
• Rijdend verkeer heeft altijd voorrang
• Loop nooit onder een last. Rij nooit over personen of ander rollend materiaal.
• Nader geen draaiend voertuig korter dan 2 meter. Laat motor afschakelen en handrem
optrekken.
• Enkel voertuigen en rolbruggen bedienen waarvoor je rijbewijs geldig is (opleiding)
• Hou je aan de stapel- en manipulatievoorschriften (maximum stapelhoogte = 3 X smalste basis,
nooit meer dan 4,5 meter, stapel recht, geen omgekeerde piramides, stabiele stapels) FV01 en
VEIL8000
• Maximum snelheid 10 km/h op de fabrieksterreinen
• Telefoneer of bedien terminals enkel als je stilstaat. Telefoneer steeds op een veilige plaats.
• Vervoer geen schrootbakken die boven de rand gevuld zijn
• Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht in al het rijdend materiaal

Afdruk
ONGECONTROLEERD
DOCUMENT

BOS: ONDERSTEUNEND PROCES

Doc.nr.:

FV23

FABRIEKSVOORSCHRIFT

Versie:

5

Datum:

15/04/2014

Basisveiligheidsregels

Blz.: 2 / 2

5. Machines bedien je met kennis van zaken
• Ken de machineveiligheidsinstructie alvorens een machine te bedienen
• Elk defect of storing onmiddellijk melden aan storingsonderhoud.
• Steeds LoTo toepassen bij werken aan of tussen de machine FV121 (meervoudige en
enkelvoudige lockout)
• Nooit veiligheden overbruggen (uitgezonderd bevoegde personen van technische diensten voor
het opsporen van storingen)
• Kom nooit aan bewegende machinedelen
6. Gebruik enkel de juiste gereedschappen
• Gebruik enkel gereedschappen in goede staat
• Gebruik enkel gereedschappen die gekeurd zijn als dit vereist is
• Gebruik geen perslucht om werkkledij te reinigen
7. Kom niet in aanraking met elektriciteit
• Werken aan elektriciteit enkel door bevoegde personen met BA4/BA5-attest
• Alle elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn
8. Werk veilig met chemicalien (FV20)
• Gebruik enkel chemicaliën waarvan een chemische steekkaart beschikbaar is en pas de
beschreven maatregelen toe.
• Loos nooit chemicaliën of ongekende producten in de riool
9. Hou je werkplaats ordelijk en proper
• Verzamel afval in de juiste afvalcontainer
• Ruim lekken op de grond op
• Blokkeer nooit de toegang tot nooduitgangen, brandblusmiddelen of reddingsmateriaal
• Niet roken binnen de fabrieksgebouwen en peukjes in de voorziene asbakken gooien
10. Ken de risico's van elke opdracht
• Denk steeds na alvorens een opdracht te starten
• De risico's van standaardtaken vind je terug in de VEIL (machineveiligheidsinstructies)
• Voor niet standaardtaken gebruik je de 2minRA (FV17D)
• Voor gevaarlijke werken gebruik je vergunningen (vuurvergunning FV306, besloten ruimte
FV308)
• Nooit werken onder invloed van drugs of alcohol
• Onveilige handelingen en situaties moet je stoppen en melden
• Toch een letsel: laat elk letsel verzorgen bij de EHBO in de EHS-afdeling

