CHARTER VOOR DE BOUWVAKARBEIDER
CAMPAGNE ‘LEVER VEILIG’

IN HET KADER

VAN

DE

IK, BOUWVAKARBEIDER, ENGAGEER MIJ VOOR DE CAMPAGNE ‘LEVER
VEILIG’
In september start navb-cnac Constructiv (navb) met de campagne “Lever veilig”. Het is
immers van levensgroot belang om veilig te werken bij de levering van bouwmaterialen.
De campagne richt zich tot producenten, handelaars in bouwmaterialen, aannemers,
leveranciers van stortklaar beton, bouwvakarbeiders, architecten, veiligheidscoördinatoren,
en alle andere bouwbetrokkenen. Veiligheid is immers een zaak die ons allen aanbelangt.
Het is dan ook noodzakelijk om alle betrokken partijen bewust te maken van de veiligheidsen gezondheidsrisico’s verbonden aan de levering van bouwmaterialen.
Daarom doen we een oproep tot u, om dit veiligheids- en gezondheidscharter te
ondertekenen als BOUWVAKARBEIDER en u ertoe te verbinden om veilig te werken
bij uw werkgever.
ONDERTEKEN ONS CHARTER EN ONTVANG:




een vermelding als geëngageerde bouwvakarbeider op de
campagnewebsite na validatie van uw input door het navb
promotiemateriaal : bandana, folder en sticker

VIJF VEILIGHEIDSTHEMA’S:
Als BOUWVAKARBEIDER verbind ik mij ertoe om veilig aan de slag te gaan rond de vijf
volgende thema’s:






preventiebeleid
werkorganisatie/-inrichting
preventiemaatregelen bij intern transport
hanteren van lasten
gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
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IK ENGAGEER MIJ ALS BOUWVAKARBEIDER
Vul hier uw concrete acties in om veilig te werken bij uw werkgever. Het navb valideert uw
input en plaatst uw naam en woonplaats op de campagnewebsite. U krijt ook een mail met
een overzicht van uw input

THEMAVRAGEN

VUL HIER UW ACTIE IN

PREVENTIEBELEID
Ik meld onveilige situaties aan mijn
o Ja
werkgever of ploegbaas
o Neen
Ik meld onveilige situaties aan de interne
o Ja
preventieadviseur/werkgever
o Neen
Andere acties
Open tekstveld
WERKORGANISATIE/WERFINRICHTING
Ik sorteer het afval in de voorziene
o Ja
containers
o Neen
Bij het verlaten van de werf zorg ik ervoor
o Ja
dat de werf veilig afgesloten is
o Neen
Ik sta niet tussen de betonkubel en de
o Ja
achterkant van de mixer
o Neen
Ik gebruik de voettrede bij het uitstappen van
o Ja
de cabine
o Neen
Ik gebruik veiligheidsbeugels bij het
o Ja
uitklappen van de veiligheidsgoot
o Neen
Andere acties
Open tekstveld
PREVENTIEMAATREGELEN BIJ INTERN
TRANSPORT
Ik
respecteer
het
aanwezige
o Ja
verkeerscirculatieplan
o Neen
Ik respecteer de instructies rond het gebruik
o Ja
van heftrucks
o Neen
Andere maatregelen
Open tekstveld
HANTEREN VAN LASTEN
Ik let op mijn houding bij het tillen van lasten

o Ja
o Neen
Ik maak gebruik van de aanwezige
o Ja
hulpmiddelen bij het tillen van lasten
o Neen
Andere acties
Open tekstveld
GEBRUIK
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Ik draag veiligheidsschoenen
Ik draag een veiligheidshelm
Ik draag signalisatiekledij
Andere persoonlijke beschermingsmiddelen

o Ja
o Neen
o Ja
o Neen
o Ja
o Neen
Open tekstveld
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IK, BOUWVAKARBEIDER, ENGAGEER MIJ VOOR DE CAMPAGNE ‘LEVER VEILIG’

Naam en voornaam ondertekenaar:
Functie ondertekenaar:
Werkzaam in de onderneming: …….
Postcode…..
Gemeente……
Datum:
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