V&G informatie
V&G gedragsregels

•
•
•

We denken na voordat we iets doen

•
•
•

We kennen de risico’s van de werkzaamheden.
We weten wat het effect van onze acties is op veiligheid.
We melden alle onveilige situaties zodat we er samen
van kunnen leren.

We spreken elkaar aan vanuit zorg voor elkaar
We melden alle onveilige situaties en verbeterpunten
zodat we er samen van kunnen leren

Verplichte PBM’s
Bij werkzaamheden op of bij water is het dragen van
een zwemvest verplicht.
Uitzonderingen:

•
•

In gesloten ruimtes.
Aangepast zwemvest bij laswerkzaamheden.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht bij
hijswerkzaamheden en daar waar aangegeven.
Het dragen van veiligheidsschoenen/laarzen is verplicht.
Bij werken op hoogte is het gebruik van een
veiligheidsharnas verplicht.
Gebruik van gehoorbescherming en/of veiligheidsbril
is verplicht als dit staat aangegeven.

Specifieke PBM’s
Per locatie/werkzaamheden kunnen aanvullende PBM’s van
toepassing zijn. Zorg dat u voorafgaand aan de werkzaamheden
weet welke dat zijn en dat u deze PBM’s bij u heeft.
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V&G informatie
Laatste Minuut Risico Analyse - LMRA

•
•
•
•

Weet ik wat ik moet doen?
Heb ik de juiste (goedgekeurde) middelen?
Heb ik de juiste PBM voor dit werk?
Is de werkomgeving veilig voor mijzelf, de omgeving en derden?

Heb je één keer NEE geantwoord? Of zie je een ander risico?
Neem maatregelen. Alles JA, start of hervat het werk.

Belangrijkste risico’s
Door natte vloeren zal uitglijgevaar extra aanwezig zijn.
Opgepast voor hangende lasten.
Struikelgevaar zal door o.a. kabels/draden extra aanwezig zijn.
Nooit ingrijpen in bewegende machines.
Eerst stoppen en beveiligen.

Melden van ongevallen/incidenten
en verbeterpunten

•
•

Mochten zich ongevallen/incidenten voordoen,
meldt deze dan altijd aan uw contactpersoon.
Ziet u verbeterpunten dan horen wij dat graag.

Noodgeval

•
•

Gewond of levensbedreigend: bel 112
Weet waar de alarmkaart is
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