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►

safety first: werk veilig voor u zelf en voor de personen in de omgeving...werfzone deftig afbakenen

►

contacteer telefonisch uw contactpersoon aan de receptie; bij diens afwezigheid: P.Van Haverbeke, I.Lemmens, J.Decraene of B.Aers

►

niemand mag werken uitvoeren zonder een veiligheidsopleiding te hebben gevolgd ( uitzondering alleen mits continue aanwezigheid van Algist personeel) opleiding via deze link: https://algist.talentlms.com/index

►

Minimaal 3 weken voor de aanvang van de werken moet het VGM plan en de risicoanalyse opgestuurd worden naar de Algist project verantwoordelijke ter goedkeuring. Zonder deze documenten kan het werk niet
aangevat worden.

►

Voor gevaarlijke niet standaard werken dient een specifike taak risico analyse voor dat werk opgesteld te worden en tevens 3 weken op voorhand naar de Algist project verantwoordelijke doorgestuurd worden ter
goedkeuring. De Algist project verantwoordelijke beslist voor elk geval afzonderlijk samen met de veiligheidcoördinator of een dergelijke TRA nodig is. De contractor dient dit telkens na te vragen bij de project
verantwoordelijke

►

er worden geen werken gestart zonder werkvergunning , werkvergunning start steeds in het onderhoud daarna goedkeuring door de productie om het werk aan te vatten , de vergunning blijft in de productie en
wordt na het werk direct afgetekend

►

Inbeslagname: toestellen dienen vóór het aanvatten van het werk steeds worden ontdaan van hun energie (persluchtdruk,elektriciteit, veerspanning,waterdruk,luchtdruk,mechanische spanning enz…) ,
aangebrachte beveiligingen worden eerst nagezien door de uitvoerders. In beslagname gebeurt door de mensen van productie.

►

een werkvergunning is specifiek en beperkt in de tijd : zie uw getekende werkvergunning , verboden werken aan te vatten buiten de werkvergunning

►

maatregelen om brandrisico te vermijden: vuurvergunning verplicht , verboden brandbare plastiek te gebruiken als afscherming, stapeling van brandbaar materiaal is verboden en moet direct worden verwijderd ,
gebruik van PU-schuim en PU-panelen is verboden

►

er wordt maximaal voorbereid buiten de fabriek in een werfzone , werfzone moet continu proper worden gehouden zodat er geen bramen en vuil met de werkschoenen worden meegedragen

►

werken moeten worden uitgevoerd volgens recente normen, goed vakmanschap, code van goede praktijken en met een zeer hoge afwerkingsgraad

►

wees attent, je weet maar nooit …het voorzichtheidsprincipe is van toepassing bij alle werkzaamheden

►

verboden stof te maken , indien niet anders kan moet de werkwijze worden afgesproken en moeten de installaties worden afgeschermd
er moet een stofzuiger worden gebruikt bij het boren van gaten , gebruik van het document " interventie risico analyse" is verplicht en beperkt in omvang van de werken dus heel specifiek en beperkt in de tijd
►

verboden verspanende bewerkingen(slijpen en zagen) uit te voeren in de fabriek , uitzondering kunnen enkel via gebruik van het document " interventie risico analyse" is beperkt in omvang van de werken dus heel
specifiek en beperkt in de tijd

►

verboden zich in andere lokalen te begeven en andere werken uit voeren dan voorzien in de werkvergunning

►

verboden zelf afsluiters of procestoestellen te bedienen , te starten of te stoppen (tenzij in noodgevallen)

►

verboden te boren of te graven onder het maaiveld zonder toelating van Piet Van Haverbeke (indien afwezig: 0476910058) ; gasleidingen op het terrein

►

uitsluitend proper en goed onderhouden materieel gebruiken ; voor keuringsplichtig materiaal moeten de attesten beschikbaar zijn op de werf

►

bij einde werk: werkvergunning laten aftekenen in de produktie en werk afmelden in onderhoud

►

geen eten en kledij in de produktieruimtes : kledij in de kleedkamers ; eten en drank in de refter…indien eigen refter: geen vuilzakken buiten zetten
maar direct in de daarvoor voorziene containers dumpen en de refter proper en net houden , iedere dag vuilnisbakken te ledigen

►

werfzone moet er steeds proper bij liggen zodat geen vuil met de schoenen wordt meegedragen , directe opkuis met vuilblik of stofzuiger (borstel ,vuilblik en zwarte emmer zijn ter beschikking bij de magazijnier)
…extra aandacht voor bramen: onmiddellijk op te vegen !

►

afval direct opruimen en in de respectievelijk containers deponeren , vraag uitleg aan uw opdrachtgever ; opruiming door ons eigen personeel zal worden aangerekend zonder tegenspraak

►

iedere persoon van de externe firma of onderaannemer moet op de hoogte zijn van deze aandachtspunten

►

orde houden op de werkplaats: stockage van materiaal (tijdelijk en alléén het hoogstnodige) af te spreken met uw opdrachtgever en elektrische kabels ordentelijk leggen via centrale en goed opgestelde werfkast ,
geen kabels in loopzones van operatoren en strikt verboden door deurdoorgangen. Kabels die een loopzone dienen te kruisen ophangen

►

aandacht besteden aan het dagelijks werk van de operatoren: stoot-en valgevaar en bereikbaarheid van de installaties

►

helm EN397of stootpetje EN812 verplicht te dragen van zodra men in werkkledij is en het werk gestart is

►

verboden heftrucks of transpalletten ed te gebruiken zonder expliciete toelating van uw opdrachtgever ; verboden in het gras te rijden met zware machines zonder afspraak en zonder rijplaten

►

afsluitlinten worden onmiddellijk na het werk ,en de opkuis van de werf, verwijderd….enkel als de omgeving veilig kan worden betreden

►

zelf aangebrachte schade moet onmiddelijk worden gemeld , niet zelf aangebrachte wordt gemeld vóór het aanvatten van het werk

►

stellingen alléén opgebouwd door opgeleiden, staat na te zien vóór betreding en direct te verwijderen na het uitvoeren van de werken

►

verboden werken uit te voeren op ladders , deze kunnen enkel worden gebruikt voor controles en opmetingen ; vóór het gebruik van een ladder dient de staat ervan grondig te worden geëvalueerd , de ladder moet
bevestigd worden met een touw tegen het wegschuiven

►

bij verspanende bewerkingen op productleidingen : na de interventie met de meestergast productie overleggen wat er moet gebeuren

►

meldingsplicht over abnormaal gedrag van collega's of personeel andere frima's vb toebrengen van schade , tekeningen maken op muren , niet voolgen van veiligheidsnormen en interne regels

►

respecteer de 10 GMP-richtlijnen:

