
Nieuwe S-mails 
downloaden of 
oudere versies
raadplegen? Surf 
naar www.cepa.be!  
S-mails, veiligheidsnota’s
en -berichten lezen of opslaan?
Een paar muisklikken en je bent er: 
www.cepa.be > Preventie en bescherming  > Veiligheidscirculaires. 

Safety flash                       over en voor veilig werken in de haven
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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op cepa.be of mail naar  infoPB@cepa.be

De website van CEPA wordt boeiender! Behalve de veiligheidscirculaires kan 
je er nu ook veiligheidsfilms  bekijken. De eerste film -over de uitwijstekens- is 
al in première gegaan! Benieuwd? Surf meteen naar: www.cepa.be
> Preventie en bescherming > Veiligheidsfilms > uitwijstekens.
Veel kijkplezier.

Alle dekmannen, foremannen, ceelbazen en kraanmannen hebben een copie 
van de film op DVD ontvangen.  Ook alle havenbedrijven beschikken over een 
copie voor intern gebruik.

Maandelijkse uitgave van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie & Bescherming, verdeeld aan het bedrijfsmanagement,
het havenkader en alle havenarbeiders van de havenbedrijven aan de Haven van Antwerpen

	 	

Kuipers maken voor hun werk vaak 
gebruik van een kettingzaag. Met alle 
risico’s vandien. Een zaagblad kan 
het been raken en ernstige letsels 
veroorzaken.

De “anti-zaagbroek” lost dit pro-
bleem op. Op het eerste gezicht 
een gewone werkbroek, maar aan 
de binnenzijde voorzien van een 
speciale beschermingslaag in kevlar. 
Kevlar bestaat uit lange, sterke 
vezels.

Wanneer de zaag met de broek in 
contact komt, worden de kevlar-
vezels onmiddellijk meegegrepen, 
waardoor de ketting vastloopt.

De anti-zaagbroek is toegevoegd aan 
het assortiment beschermings-
middelen in het uitleencentrum van 
SIWHA op K 142.
Ze kan door de werkgevers ontleend 
worden voor havenarbeiders/kuipers 
die vaak met een kettingzaag 
moeten werken. De uitlening is 
gratis, op voorwaarde dat de broek 
onbeschadigd wordt teruggebracht.

Opgelet :
geen enkele veiligheidskleding 
biedt 100% bescherming of ver-
vangt een goede opleiding en 
werkmethode. 

Na de circulaires, nu de film!

Speciale werkbroek tegen zaagletsels ...
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Een nieuwe veiligheidsstrategie,
in uw belang
Sinds 1 januari 2006 functioneert de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en 
Bescherming (GDPB) volgens een nieuw strategisch plan.  
De havenbedrijven zijn nu opgedeeld in 8 verschillende (doel)groepen.  Op die 
manier wil men in de werking van de Dienst  alle havenactviteiten evenwaardig 
aan bod laten komen.  Voor elke doelgroep zijn verantwoordelijken aangewezen: 
één van de ingenieurs , samen met één of meerdere bestendig afgevaardigden.

Binnen de doelgroepen loopt een project waarin proactief aan de oplossing 
van veiligheidsproblemen wordt gewerkt. Het uiteindelijk objectief is een 
verhoogde veiligheid van de havenarbeid.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende doelgroepen, de verantwoor-
delijke ingenieur en de betrokken bestendig afgevaardigden.  Wij hebben een 
fotootje toegevoegd zodat de Dienst ook een gezicht krijgt.
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Verschillende doelgroepen


