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•

DOEL: Het op de hoogte brengen van de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op het
terrein van USMB aan derden. Een correcte registratie van alle personen die zich op het terrein
begeven.

•

WIE: ALLE PERSONEN (zowel bezoekers, leveranciers, vrachtwagenchauffeurs, werknemers
van buitenaf, …)

•

HOE: Door het verplicht invullen van het registratieformulier, door het ontvangen van de
veiligheidsinstructies bezoekers.

A

Registratie
1. Tijdens kantooruren: De receptie is bemand op werkdagen van 07u tot ± 18u
en iedereen moet er zich aanmelden (Uitgezonderd bezitters van een USMB
Badge). Daar zullen instructies gegeven worden voor toegang tot het
bedrijfsterrein.
2. Na de kantooruren: De receptie is gesloten er worden geen
chauffeurs/bezoekers toegelaten op het bedrijfsterrein. (uitzondering hierop zijn
chauffeurs van de firma DVT en Praxair, zie punt 3 )
3. Enkel voor de chauffeurs DVT/Praxair buiten de kantooruren (met
aanwezigheid van personeel in fabriek, onderhoud enz… van 18 tot 07
uur): Het ijzeren hek aan de bedrijfspoort en de buitendeur die toegang verleent
tot het administratief gebouw zijn open. De buitendeur komt uit in een soort
portaal, daar moet het registratiedocument ingevuld worden (steeds aankomst en
vertrek melden op het formulier) en moet een kopie van de veiligheidsinstructies
worden meegenomen. In dit portaal is een kastje voorzien waarin zich een
afstandsbediening bevindt waarmee de slagbomen, die toegang geven tot het
terrein, kunnen worden geopend. Zo kan de chauffeur binnen rijden en moet hij
uiteraard de veiligheidsinstructies naleven: fluo hesje en veiligheidsbril verplicht.
De chauffeurs worden er uitdrukkelijk op gewezen deze afstandsbediening niet te
gebruiken wanneer de receptie bemand is (en op die manier bijvoorbeeld een
wachtrij te passeren…). Vóór het vertrek naar de klant (en na weging bij de firma
Huys of Haeck voor bulkladingen) moet de chauffeur de documenten bestemd
voor de logistiek in de brievenbus portaal deponeren (CMR, Weegnota).
4. Buiten kantooruren zonder aanwezigheid van personeel op het
bedrijfsterrein: ijzeren hek dat toegang verleent tot het bedrijfsterrein is
gesloten er zijn geen leveringen mogelijk. Bij twijfel kan er steeds vooraf contact
worden opgenomen met de dienst logistiek op volgend nummer:
050 458 441 of 050 328 046 Dit geldt bijvoorbeeld voor de vrijdagavonden
waarbij de productie wordt stopgezet op variabele uren, brugdagen, algemene
shutdowns enz…
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