•		 Verwijder geen sloten die niet van jezelf zijn.
•		 Schakel machines en installatiedelen pas in na toestemming van
de ploegchef.
•		 Overtreding van de LoTo-procedure wordt gesanctioneerd.

LoTo

Taak Risico Analyse
•		Risicovol (onderhouds)werk mag alleen worden gedaan met een
Taak Risico Analyse (TRA).
•		De TRA dient te worden goedgekeurd door de leidinggevende
van Mineralz.
•		 Bij wijzigingen in het werk of de manier van werken moet ook de
TRA worden aangepast en opnieuw worden goedgekeurd.
•		 Zorg dat de inhoud van de TRA bekend is bij iedereen die hiermee moet werken.
•		 Houd je aan de maatregelen, voorschriften en veiligheidsmiddelen die in de TRA staan.

Veiligheidskleding en PBM’s
Draag op het terrein, op de installaties en de werkplaats altijd:
•		Veiligheidslaarzen (S5)
•		Overall en eventueel signalerende parka
•		 Bij sommige werkzaamheden kunnen
		extra PBM’s zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming, gelaatsscherm, handschoenen,
		 adembescherming of valbeveiliging nodig zijn.
•		Werkkleding wordt ter beschikking gesteld en deze moet
gedragen worden. Werkkleding wordt op de locatie gewassen en
mag niet mee naar huis genomen worden.

Werkvergunning

•		 Derden die werkzaamheden komen verrichten dienen een werkvergunning aan te vragen bij degene die het werk begeleidt.
•		 Houd je aan de afspraken op de werkvergunning.
•		 Indien nodig wordt een aanvullende TRA opgesteld.
•		De werkvergunning moet afgetekend worden nadat de werkzaamheden zijn gecontroleerd.

Lock out-Tag out procedure
•		 Bij onderhoud en reparatie van machines en (elektrische) installaties geldt de Lock-out Tag-out procedure.
•		 Werk alleen aan machines en installaties nadat deze door de
ploegchef zijn veilig gesteld en geblokkeerd.
•		 Plaats altijd een persoonlijk slot en bewaar de sleutel zelf.

LoTo

Asbest en vluchtige verontreinigingen

•		 Bij het verwerken van grond en puin die verontreinigd is met asbest
of vluchtige verontreinigingen kan het verplicht zijn adembescherming te gebruiken. Ook dan kan speciale werkkleding en ontsmettingsprocedure verplicht worden gesteld. Hiervoor krijg je
altijd een aparte instructie.
•		 Ga depots en installatiedelen niet zonder de juiste PBM’s
en instructie binnen als deze zijn afgezet.

Milieu

•		Verzamel het afval op de werkplek in de daarvoor opgestelde
containers en scheid dit zo goed mogelijk.
•		Meld morsingen en lekkages direct aan de leidinggevende van
Mineralz en vang dit direct zo goed mogelijk op.

Hygiëne

•		Maak voordat je de gebouwen binnen gaat je laarzen goed schoon
bij de laarzenschrobplaats.
•		 Trek je werkkleding uit in de omkleedruimte.
•		Was je handen en indien nodig je gezicht.
•		 Aan het einde van de werkdag kun je douchen. Hiervoor
zijn douches, handdoeken en zeep aanwezig.

Veiligheidszones

•		 De locatie is ingedeeld in zones en voorzien van veiligheidsborden. Let op deze veiligheidsborden en draag de hierop aangegeven kleding en veiligheidsmiddelen. Houd je aan de vermelde regels.

Tenslotte

•		 Houd je aan deze veiligheidsregels. Heb je nog vragen hierover
stel deze dan gerust aan de leidinggevende van Mineralz.
•		 Veilig werken en werken aan veiligheid is belangrijk; houd problemen of verbetermogelijkheden bespreekbaar. Alleen samen
kunnen we veilig werken!

VEILIGHEIDSREGELS
ZWEEKHORST

Ongevallen / Incidenten
Wanneer iedere seconde telt,
bel direct 112
en waarschuw vervolgens
de weegbrug
• T 0316 – 34 20 40
• of via de portofoon van een Mineralz medewerker
Meld

• Je naam
• waar je bent
• het aantal slachtoffers
• en hun verwondingen
• De weegbrugmedewerker schakelt de overige BHV’ers, de hulpdiensten en de bedrijfsleiding in.
• Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen
van de BHV’ers en/of hulpverleners op.
• Meld ook onveilige situaties of bijna-ongevallen direct aan een
leidinggevende van Mineralz.

Alarm
Stop je werk en schakel je gereedschappen,
materieel en voertuig uit en laat
de sleutel in het contactslot

Mineralz Zweekhorst
Doesburgseweg 16d
6902 PE ZEVENAAR
Tel. (0316) 34 20 40
Mineralz.com

Waarschuw je collega’s
Loop naar de verzamelplaats bij de weegbrug
Meld je hier bij de BHV’er
• De BHV’er geeft aan wanneer je weer aan het werk kunt.
• Verlaat de locatie niet zonder toestemming van de BHV.
Mineralz Zweekhorst
Doesburgseweg 16d
6902 PE ZEVENAAR
Tel. (0316) 34 20 40
Mineralz.com
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Je dient je opleidingsbewijs op locatie te kunnen laten zien.
•		 Bestuurders van grondverzetmaterieel dienen aantoonbaar
vakbekwaam te zijn.
•		 Grondverzetmaterieel moet jaarlijks worden gekeurd en moet
zijn uitgerust met een overdrukfilterinstallatie met een actiefkool- en een P3-filter.

Zweekhorst
plattegrond
Zweekhorst
Zweekhorst
plattegrond
plattegrond
tijdelijk
opgeslagen
of bewerkt tot een duurzame bouwstof. Hieronder
Op de Zweekhorst worden (gevaarlijke) afvalstoffen direct gestort,

Greffelkampseweg

Greffelkampseweg
Greffelkampseweg
Greffelkampseweg

Depot 8

vallen onder andere bodemassen, grond en puin. Het belangrijkste
bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is dat ze veilig gebeuren.
Veilig voor alle mensen op de locatie en voor het milieu.

Deze flyer is om je voor te lichten over de belangrijkste risico’s, gevaren
8 de veiligheidsregels waaraan iedereen zich moet houden.
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Veiligheidszones

•		Houd jezelf schoon. Raak geen afval, verontreinigde grond of
proceswater aan.
•		Pas op voor stof(-vorming), blijf hierbij zoveel mogelijk uit de buurt.
•		Loop zoveel mogelijk op paden en aangegeven looproutes.
•		Pas op voor het verkeer en het grondverzetmaterieel zoals
vrachtauto’s, shovels, tractoren en kranen.
•		Maak oogcontact met de bestuurder
zodat hij weet dat je er bent.
•		 Blijf uit het werkgebied van materieel.
•		Pas op voor vallen, gladde vloeren, gaten, taluds,
sleuven of putten.
•		Raak draaiende delen van machines nooit aan.
•		Raak geen elektrische installatiedelen aan.
•		 Blijf uit de buurt van lawaai of draag
		gehoorbescherming.
•		 Let op de aanwezige waarschuwings- en
		verbodsborden.
Op het terrein geldt een maximum snelheid van 15 km/h.

Werkvoorschriften

Parkeerplaatsen

•		 Om op de locatie te mogen werken moet je een diploma
Basisveiligheid of VOL-VCA hebben.
•		 Begin pas nadat je de veiligheidsinstructie hebt gekregen van
plek met behulp van de Stop&Go-card.
de leidinggevende van Mineralz.
•		 Houd je werkplek schoon en opgeruimd.
•		 Voer alleen dat werk uit waarvoor je bent aangesteld.
Legenda
•		 Werk alleen met goed onderhouden en goedgekeurd
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•		
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Verzamelplaats
•		Heftrucks,
hoogwerkers en hijskranen mogen alleen bediend
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worden door personen die hiervoor zijn opgeleid.
Parkeerplaatsen

BOI

Parkeerplaatsen

Depot 5

Parkeerplaatsen

Deponie
Deponie Deponie

Slibbakken
Slibbakken Slibbakken

Hoofdingang

Menger

Hoofdingang

MRP

Hoofdingang

Bedrijfsgebouw

ra
sst
a
W

Parkeerplaatsen

WAZU

Doesburgseweg

at

WP

Toegangsregels

•		Meld je altijd vooraf aan bij de weegbrug.
•		Meld je ook altijd weer af als je weer weg gaat.
WP
WP
• Meld je bij een bezoek aan de installatie vooraf ook bij de ploegchef.
•		 Draag een geldig legitimatiebewijs bij je (paspoort of identiteitskaart).
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Waplaatsen) geldt een eet- en drinkverbod.
Wa Wa
•		 Op de gehele locatie is het verboden te roken,
uitgezonderd
de hiervoor bedoelde rookzones.
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•		Rookpauzes zijn in eigen tijd.
BOI
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•		 Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed zijn van alcohol
of drugs is ten
strengste
verboden.
5
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•		 Als je je niet houdt aan de veiligheidsregels of de aanwijzingen
van het personeel word je van de locatie weggestuurd.
WAZU

Landschappelijke inpassing
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Granulaten
depot

Doesburgseweg

WP

Doesburgseweg

Deponie

Hoofdingang

Bedrijfsgebouw

Lees deze flyer daarom goed en houd hem bij je.

•		 Begin je werk pas als je op alle vragen ‘Ja’ hebt kunnen antwoorden. Zo niet, verander de situatie zodat alle vragen wel met ‘Ja’
beantwoord kunnen worden.
•		 Werken zonder dat alle Stop&Go-vragen zijn beantwoord met
‘Ja’ is verboden.
•		 Houd altijd een exemplaar van de Stop&Go-card bij je.
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