Veiligheidsregels Chauffeurs FORZ
Veiligheidsvoorschriften
•

Op onze (tijdelijke) productielocatie wordt uit minerale
reststoffen, zoals AVI-bodemas, en minerale reststoffen
zoals sorteerzeefzand, FORZ 10 geproduceerd.

Controleer of de wagen vlak en
stabiel staat en of je veilig kan
laden/lossen.

Door de toevoeging van hydraulische bindmiddelen en
additieven worden de verontreinigingen in de grond(-stoffen)
vastgelegd en wordt een duurzame bouwstof gecreëerd.

•

Blijf zoveel mogelijk op de
werkwegen en rijplaten.

•

Rijd nooit weg zolang de laadbak
nog niet helemaal gezakt is of de
container nog niet helemaal is
opgehesen.

•

Verlaat het terrein altijd via de
borstelplaats. Rijd niet weg totdat
de gehele wagen en alle banden
schoon zijn.

•

De bak / container moet
vloeistofdicht zijn en de lading goed
afgedekt (kleppen of zeil).

•

Controleer of je niet bent
overbeladen (max. 50 ton).

•

Let op achteruitrijdende shovels en
andere werkverkeer.

•

Blijf uit het draaibereik van de
kraan, totdat je toestemming krijgt
van de machinist om hierin te
komen.

De aan te voeren grond(-stoffen) zijn verontreinigd met
zware metalen en in lichte mate met olie en/of PAK’s.
Het af te voeren FORZ 10 heeft door de toevoeging van het
bindmiddel een hoge pH-waarde (bijtend).
Voorkom daarom aanraking met de grond(-stoffen ) en/of
FORZ 10. Gebruik handschoenen en beschermende kleding
en voorkom inademen van stof.
Meld morsingen en ladingverlies direct aan de uitvoerder.
Voor dit werk is het gebruik van een filteroverdruksysteem
met P3-filter :
Verplicht
Aanbevolen

Ongevallen / Incidenten
Neem bij ongevallen en/of problemen op locatie of tijdens
het transport, direct contact op met onze uitvoerder:

•

Draag je gordel ook op het terrein
en tijdens het lossen.

•

Houd de ramen van je cabine
gesloten.

•

Draag buiten de cabine altijd
veiligheidsschoenen en
signalerende werkkleding.

•

Regels op de locatie

Op sommige plaatsen kunnen ook
andere PBM’s verplicht zijn. Let op
de borden.

•

Houd jezelf en je cabine schoon, bij
de omkleedunit kun je je wassen.

•

Bij de aanvoer van de grondstoffen
en de afvoer van FORZ 10 moet er
een geheel ingevuld en
ondertekende begeleidingsbrief in
de cabine aanwezig te zijn.

•

Lever de weegbon en het
begeleidebiljet z.s.m. in bij de
uitvoerder
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•
•
•
•
•

Maximumsnelheid op de locatie is 15 km/uur.
Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten op
de locatie, ook niet in de cabine.
Op de gehele locatie geldt een rook-, eet- en
drinkverbod, ook in de cabine.
Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed zijn
van alcohol en drugs is ten strengste verboden.
Op verzoek moet u een geldig identificatiebewijs en
VCA-diploma kunnen tonen.

Wanneer je je niet houdt aan deze veiligheidsregels of aan
de aanwijzingen van het Mineralz-personeel kun je conform
het sanctiebeleid van Mineralz van het terrein worden
verwijderd.
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