VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

1 Risico - Activiteit

WERKEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN
BEWEEGBARE INSTALLATIES
Beweegbare installaties zijn installaties die in hun geheel of waarvan onderdelen
kunnen bewegen, zoals de mengkuip, mengarmen in de menger,
transportbanden, kleppen …

2 Gevaar voor mens en omgeving
Gevaar voor klemming
Gevaar voor stoten en val van personen
Gevaar voor val van voorwerpen
Specifieke risico's ten gevolge van de plaats waar de werken worden uitgevoerd

3 Voorkomingsmaatregelen en gedragregels
Algemene regel:

Persoonlijke Beschermingsmiddelen dragen
Goed aansluitende kledij, veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en
beschermhandschoenen dragen.
Afhankelijk van de uit te voeren taken: aangepaste beschermingsmiddelen zoals
gehoorbeschermers, veiligheidsbril en stofmasker te dragen
Werken aan een werkende installatie met bewegende, niet afgeschermde onderdelen is
VERBODEN
Het is verplicht om:
Een waarschuwingsbord aan te brengen "OPGEPAST - ONDERHOUD"
Vergrendeling
zie ook veiligheidsinstructie vergrendeling: '7 gulden regels'
Installaties te vergrendelen volgens interne procedure
Alle contacten en/of schakelaars uit te schakelen, waarmee de installatie in beweging
kan gezet worden.
Deze contacten te vergrendelen zodat ze niet door een derde terug kunnen
geactiveerd worden.
Bij persluchtbediende of hydraulische installaties: alle druk aflaten van de installatie om
te vermijden dat tijdens de werken door een eventueel drukverlies delen van de
installatie in beweging kunnen komen.
Alle delen te vergrendelen, die spontaan kunnen bewegen door de zwaartekracht of
door het wegvallen van de persluchtdruk, … .

Specifieke maatregelen:

indien van toepassing:
zie ook de veiligheidsinstructie 'Werken met elektrisch gereedschap'
zie ook de veiligheidsinstructie 'Werken met een pneumatische hamer'
zie ook de reeks veiligheidsinstructies voor 'Contact met ... '
voor: cement, vers beton, recyclagewater …

4 Actie bij gevaar
Bij vaststelling van gevaar onmiddellijk de installatie stilleggen en verlaten
Verantwoordelijke inlichten - Eventueel de hulpdiensten verwittigen

5 Eerste hulp
Hulpdiensten waarschuwen
Bij gewonden : eerste hulp verstrekken (zie instructies in de verbanddoos)
Slachtoffer niet aanraken!

Noodnummer : vast toestel 100 - GSM 112
6 Verwijdering afvalstoffen
Zie: Veiligheidsinstructies voor de taken, producten en installaties

