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Veiligheidseisen voor derden


DOEL : Informatie geven ivm. veiligheids-en werkvoorwaarden aan alle derden tewerkgesteld onder het
gezag van Umicore Specialty Materials Brugge (verder USMB genoemd).



WIE : ALLE werknemers van buitenaf.



HOE : De veiligheids- en werkvoorwaarden voor derden moeten volledig ingevuld,ondertekend en
toegepast worden door ALLE werknemers van de derde firma. Een copy van het ondertekend document
wordt teruggestuurd naar de vertegenwoordiger van USMB
Overeenkomst gesloten tussen :

Umicore Specialty Materials Brugge
& Aannemer:

Aannemer vertegenwoordigd door:
Naam:

telefoon

Fax…………………………………………………………..

e-mail

Naam werfleider:

………………………

Telefoon……………………………

Fax…………………………………………………………..

e-mai:

Naam preventieadviseur:

Telefoon……………………………

Fax…………………………………………………………..

e-mail……………..……………….

Persoon verantwoordelijke voor het onderzoek v/e ernstig ongeval …………………………(zie ook pt
12)
Umicore Specialty Materials Brugge vertegenwoordigd door:
Naam: …………………………………………

Telefoon: ……………………….

Fax……………………………………

e-mail ……………………………

Naam werfleider ……………………………………………Telefoon……………………………
Fax…………………………………………………………..e-mail……………..……………….
Naam preventieadviseur : Ivan Poleyn
Milieucoördinator
: Ivan Poleyn
e-mail : ivan.poleyn@eu.umicore.com

Telefoon : 0476/02 96 62
Telefoon : 0476/02 96 62
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Veiligheidseisen voor derden
1 In- en uitgangscontrole






Aanmelden bij receptie tussen 07h en 15h30
Contact met opdrachtgever
Afmelden bij opdrachtgever (+ werkverslag ter goedkeuring laten aftekenen)
Bezitters van een badge melden zich enkel aan via badge
Indien men niet kan badgsen, dient men zich in te schrijven in het aanwezigheidsregister aan de
receptie.

2 Tijdsregistratie




Bij begin en einde van de taak steeds aanmelden met badge
Bij het ’s middags verlaten van het bedrijf af- en aanmelden bij receptie
De afgesproken pauzes (van xxx h tot yyy h ) dienen gerespecteerd te worden.

3 Intern verkeer







Enkel voertuigen nodig voor uitvoering van het werk zijn toegelaten(geen personenwagens).
Maximum snelheid op de fabrieksterreinen is 15 km/h.
Respecteer de verkeersregels.
Aandacht voor andere weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, heftrucks, hoogtewerkers.
Parkeer enkel op daartoe voorziene plaatsen (witafgelijnde parkeervakken)
USMB behoudt zich het recht de inhoud van de bestelwagens te controleren bij het binnen en buiten
rijden of op de parkeerplaats



4 Brandveiligheid













Algemeen rookverbod op het ganse terrein, zowel binnen als buiten (uitgezonderd rokerslokaal voor
sociaal gebouw)
Roken is enkel toegestaan tijdens de afgesproken pauzes.
Gebruik van open vuur is verboden (vb verbranden van afval).
Gebruik van verwarmtoestellen met open gloeispiralen, gasvuren is verboden.
Gebruik van warmtekanonnen enkel toegelaten mits schriftelijke toelating (vb: vuurvergunning).
Bij slijpen, lassen, branden en andere brandgevaarlijke werken is steeds een vuurvergunning nodig (uit
te schrijven door aannemer of opdrachtgever, te tekenen door opdrachtgever/preventieadviseur).
Bij werken, waar een vuurvergunning vereist is, dient de aannemer een draagbare poederblusser van 6
kg te voorzien. Eventueel bijkomende toestellen (gemarkeerd met "vuurvergunning") kunnen geleend
worden in afdeling zelf of het centraal magazijn (na gebruik terug)
Brandweermateriaal mag enkel gebruikt worden voor brandbestrijding.
Vergewis u steeds van:
- de plaats van de dichtstbijzijnde branddrukknop, telefoon en nooduitgang
- de verzamelplaats bij evacuatie(zie grondplan op keerzijde)
Igv. brand: druk de dichtstbijzijnde brandmeldknop, doe 1 bluspoging met een snelblusapparaat, en ga
naar de verzamelplaats(zie grondplan)
De aannemer voorziet ieder tijdelijk gebouw van een brandblusapparaat (aantal ifv. grootte gebouw)

5 Werkvergunningen


Volgende werkvergunningen zijn verplicht, deze worden uitgeschreven door de opdrachtgever van
USMB:
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Veiligheidseisen voor derden
-

Vuurvergunning: bij alle werken met open vlam
Ex-ruimte: bij alle werken in zones waar explosiegevaar kan zijn (aangeduid met een
waarschuwingspictogram “Ex” )
Besloten ruimte: bij betreden van gesloten of half-gesloten ruimtes, met beperkte toegang,
niet ontworpen voor verblijf van personen (vbn: silo’s, filters, tanks, HS-cabines, …)
Werken aan HS-installaties: alle werken, uitgevoerd in of nabij HS-cabines
Werken aan onder elektrische spanning staande delen
Graafwerken
Betreden en/of werken op een dak
Alle werken in:
 Vergunningen betreden van besloten ruimten
 Werkvergunning
 Werken met slangen en flexibele slangen
 Checklijst gevaarlijk werk
 Vuurvergunning

6 Persoonlijke beschermmiddelen









Zijn steeds ten laste van de aannemer
Veiligheidsschoenen en werkkledij zijn steeds verplicht:
- Type veiligheidsschoenen:
- Beschrijving werkkledij
Katoenen of Nomex-kledij voor lassers en mechaniekers die moeten slijpen, branden, ….
Veiligheidsbril verplicht bij slijpen, boren, werken met solventen of chemicaliën, blazen met
perslucht,….
Veiligheidsbril verplicht (zie pictogrammen en instructies ter plaatse)
Draagplicht van een fluo hesjes die antistatische eigenschappen heeft, vlamvertragend is
Gehoorbescherming bij het werken in afdelingen met e. geluidsniveau >85dB:
- Afdeling PL 40, PL17
Specifieke beschermmiddelen eigen aan de uit te voeren taak (helm op werven, handschoenen bij het
lassen,…)

7 Signalisatie




Werkgebied duidelijk signaleren met hekkens, rood-witte linten of kegels.
Putten of andere hindernissen zowel bij dag als bij nacht duidelijk signaleren en eventueel afdekken.
Bouwwerven dienen afgesloten te worden met hekkens.

8 Heftrucks, hoogtewerkers en kranen








Heftrucks, hoogtewerkers en kranen zijn enkel te bedienen door bevoegd en daartoe opgeleid personeel.
Geldig keuringsbewijs hoogtewerkers en kranen en ev. toebehoren dient steeds ter beschikking te zijn:
- bij de preventiedienst van USMB
- in de machine voor materiaal eigen aan derden
Gebruik van mankooien op heftrucks zijn verboden
Enkel de bestuurder mag op de heftruck plaats nemen.
Bij gebruik hoogtewerker / kraan werkgebied duidelijk afbakenen.
Het dragen van een veiligheidsharnas in de hoogtewerker/mankooi is verplicht.
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Veiligheidseisen voor derden
9 Werken aan machines en in gevarenzone's



Vooraleer werken aan te vatten aan machines of in gevaarlijke zones dient er overleg te zijn tussen de
opdrachtgever, de derde en de verantwoordelijke van de afdeling waar het werk wordt uitgevoerd.
De machine dient passend vergrendeld te worden (afschakelen,vergrendelen met
hangslot,veiligheidsbord plaatsen) LOTO toepassen.

10 Werken in de hoogte.




Ladders moeten van de juiste lengte zijn en in goede staat verkeren.
Steigers moeten aan de wettelijke voorschriften voldoen en gekeurd worden door een bevoegd persoon
Bij werken in de hoogte(>2m),waar geen leuningen of andere collectieve beschermmiddelen aanwezig
zijn, moet persoonlijke valbescherming gedragen worden.

11 Elektriciteit




Enkel daartoe opgeleid en bevoegd personeel mag werken uitvoeren aan elektrische installaties.
Werken aan onder spanning staande delen is enkel toegelaten na uitdrukkelijke toelating van de
opdrachtgever.
Toegang tot HS-cabines en schakelingen uitvoeren is enkel de bevoegdheid van USMB-personeel.

12 Ongevallen / EHBO






De EHBO van USMB is te bereiken via labo QC, preventiedienst of receptie of extern via [112]
Ieder incident, ongeval dient onmiddellijk gemeld te worden aan de opdrachtgever van USMB
Van ieder ongeval met externe medische verzorging moet binnen de 2 dagen een schriftelijk verslag
overhandigd worden aan de opdrachtgever USMB
De melding van ongevallen aan officiële instanties(verzekering,inspectie,…)is de
verantwoordelijkheid van de aannemer
Het onderzoek van ernstige ongevallen (KB 27-03-1998) is volledig ten laste van de aannemer.

13 Milieu








Het is verboden:
- welke producten dan ook te lozen in de fabrieksriolen
- afval mee te brengen en achter te laten in onze containers
Bij hinder, schade of dreigend gevaar voor de omgeving, onmiddellijk de nodige maatregelen treffen en
een verantwoordelijke van USMB verwittigen
Afvalstromen dienen gescheiden te worden, bij twijfel vragen afvalverantwoordelijke Shanks
Orde en netheid
Werf regelmatig opruimen, afval niet laten slingeren
Zorg voor dagelijkse afvoer van etensresten
Houd de wegen proper, laat de werf opgekuist achter

14 Alcohol en drugs


Bezit en gebruik van bovenstaande producten is verboden
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15 Opleiding



De aannemer is er verantwoordelijk voor dat zijn personeelsleden die werken uitvoeren in opdracht van
USMB bovenstaande veiligheids- en werkvoorwaarden kennen en toepassen.
Als blijkt dat een personeelslid de veiligheids- en werkvoorwaarden niet kent en toepast, zal USMB een
opleiding geven op kosten van de aannemer.

16 Onderaannemers


USMB gaat er van uit dat alle werknemers ingeschreven zijn bij de firma aan wie de bestelling geplaatst
werd. Mocht dit niet zo zijn, dan moet de aannemer alle gegevens van de onderaannemer en zijn
personeelsleden voor de aanvang van de werken bekend maken aan USMB

17 Stagiairs, jobstudenten, interims


Indien er stagiairs, interims of jobstudenten tewerkgesteld worden moet de naam, leeftijd en opleiding
van de betrokkenen vooraf schriftelijk bekend gemaakt worden bij de vertegenwoordiger van USMB.
De uren, gepresteerd door deze werknemers, kunnen zonder voorafgaandelijk toestemming van de
vertegenwoordiger van USMB niet gefactureerd worden.

18 Verzekeringen




De aannemer dient een ongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers.
De aannemer dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten die de lichamelijke en
materiële schade door brand, rook, ontploffing, ………….voor minimum 2.500.000 € dekt.
Indien de aannemer onderaannemers tewerk stelt dient hij er zich van te vergewissen dat ook zij in orde
zijn met de verzekeringen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

19 Bijzondere risico’s




In de afdelingen waar het geluidsniveau ≥ 85dB(A) (aangeduid met pictogram) is het dragen van
individuele gehoorbescherming verplicht (zie ook pt 6)
Bij het uitvoeren van werken in de afdelingen, kunnen op basis van eventuele blootstelling aan
chemicaliën, geen zwangere vrouwen tewerkgesteld worden
Indien de aannemer bijzondere risico’s in het bedrijf binnen brengt, dient hij dit op voorhand te melden
aan de opdrachtgever

20 Taakrisicoanalyse


Er dient steeds voor de aanvang van de werken een taakrisicoanalyse opgemaakt te worden,
indien nodige in samenspraak met de preventieadviseur van Umicore SMB
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21 Bijzondere voorwaarden


De volgende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen :

Voor akkoord,
De aannemer,
(Naam,handtekening,datum)

Werknemers aannemer,
(Naam,handtekening,datum)

Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid !
Firma,
(Naam,handtekening,datum)
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