Wat moet je doen?

Wanneer iedere seconde telt

 Blijf op de werkwegen en rijplaten.
 Controleer of de wagen vlak en stabiel staat voordat je
gaat laden of lossen.
 Als de lading blijft hangen bij het lossen, laat dan de bak
direct zakken en vraag om hulp bij het lossen.
 Zorg dat containers zijn afgezet bij het aanbrengen en/of
weghalen van de netten of afdekzeilen.
 Rijd nooit weg zolang de container nog niet helemaal
gezakt is of de container nog niet helemaal is opgehesen.
 Verlaat het terrein altijd via de wasstraat. Rijd langzaam
door de wasstraat zodat alle banden schoon zijn.
 Waarschuw direct het personeel bij een lekkage, spill
en/of stofvorming.
 Meld hen ook bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties.
Let op! Op deze locatie worden (gevaarlijke) afvalstoffen
verwerkt en gestort.
 Raak deze niet aan, houd jezelf schoon.
 Bij de weegbrug en het bedrijfsgebouw kun je je wassen.

Waarschuw de alarmpost

0181-35 48 86

via

of

via de portofoon van een Mineralz-medewerker.
Bij geen gehoor, bel direct 112, daarna alsnog de
alarmpost.

Meld:






je naam
waar je bent
wat er is gebeurd
het aantal slachtoffers
hun verwondingen

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

Veiligheidsvoorschriften

Toegangsregels

 Maximum snelheid is 15 km/uur.
 Let op de shovels en het andere werkverkeer.
 Blijf uit het draaibereik van de kraan totdat de
machinist toestemming geeft om hierin te
komen.
 Draag je gordel ook op het terrein en tijdens het lossen.
 Loop nooit over de lading in de bak en/of de container.
 Altijd minstens 5 meter afstand houden tussen
voetgangers en bewegende voertuiten in werkgebieden.
 Houd de ramen van je cabine gesloten.
 Bij meerdere lossingen alleen met toestemming machinist
de cabine verlaten.
 Draag buiten de cabine altijd veiligheids-schoenen of laarzen, reflecterende werkkleding en een helm.

 Personen < 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 op de aangegeven
plaatsen.
 Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed
zijn van alcohol en/of drugs is ten strengste
verboden.
 Wanneer je je niet houdt aan deze veiligheidsregels
of aan de aanwijzingen van het Mineralz-personeel
kun je conform het sanctiebeleid, van het terrein
worden verwijderd.

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