WERKINSTRUCTIE W-MIN-SHE-14-16

Veiligheidsregels voor Chauffeurs Veendam
MANAGEMENTSYSTEEM MINERALS

Algemene regels
• Begeleidingsbrief moet volledig zijn ingevuld en voorzien zijn van alle noodzakelijk
handtekeningen.
• Op het weegkantoor wordt aangegeven waar u de lading kunt lossen.
• Volg op locatie altijd de aanwijzingen op van de locatiebeheerder.
• Bij vermoeden dat de lading bij lossen risico’ s met zich mee kan brengen voor onze
medewerkers geef dit dan direct door bij de weegbrug. Zij kunnen de medewerkers op locatie
waarschuwen en de juiste aanvullende maatregelen nemen.
Toegangsregels
• Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten op de locatie.
• Ook niet in de cabine van de vrachtwagen. Zij kunnen wachten bij de weegbrug.
• Op de gehele locatie (behalve in de kantines) geldt een eet- en drinkverbod.
• Op de gehele locatie is het verboden te roken. Roken mag alleen in de speciale rookruimte.
• Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed zijn van alcohol en drugs is ten strengste
verboden.
Veiligheidsvoorschriften
• Maximum snelheid is 15 km/uur.
• Blijf in het vuile gebied altijd in de cabine.
• Houd de ramen van de cabine gesloten.
• Draag je autogordel.
• Pas op voor het overig werkverkeer, (achteruitrijdende) shovel en heftruck.
• Blijf uit het draaibereik van de kraan, totdat je toestemming krijgt van de
machinist om hierin te komen.
• Betreed het terrein na overleg met de leidinggevende van Van Gansewinkel
en draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Rijd langzaam door de wasplaats zodat de wagen en de banden schoon zijn.
• Rijd nooit weg zolang de laadbak nog niet geheel gezakt is.
Wanneer je je niet houdt aan deze veiligheidsregels of aan de aanwijzingen van het Van Gansewinkel
personeel kun je conform het sanctiebeleid van Van Gansewinkel Minerals van het terrein verwijderd
worden.

Ongevallen / Incidenten
Wanneer iedere seconde telt,

Meld
• Je naam

Bel dan eerst 112,
En waarschuw vervolgens de weegbrug
Tel: 0598 – 69 00 22

• Waar je bent
• Het aantal slachtoffers
• Hun verwondingen

Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van de BHV’ers en/of de hulpverleners op.

Van Gansewinkel Minerals
Adriaan Tripweg 11
8641 KN Veendam
W-MIN-SHE-14-16
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