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Veilig stapelen? Zo doet u het! 
De stapel schitsen uiterst links 
op de foto staat als bij wonder 
nog overeind! Maar op wonderen 
hoeft u vooral niét te rekenen. 
Onstabiele stapels kunt u maar 
beter voorkomen. 

Hou daarom rekening met de volgende voorschriften:
• Zorg voor een stabiele, horizontale basis.
• Kaleer de stapel indien nodig. 
• Zorg ervoor dat de stapel niet overhelt.
• Beperk onstabiele stapels in hoogte. 
• Stapel geen goederen in rij- of wandelwegen.
• Bewaar voldoende afstand tussen de gestapelde goederen, zodat elke 

stapel kan behandeld worden zonder dat men het risico loopt een 
andere stapel te raken. 

• Zorg voor een minimumafstand van 160 cm ten opzichte van kraan- 
en treinsporen, zodat niemand klem kan geraken of verpletterd kan 
worden.

• Nooit - ook niet tijdelijk - stapelen vóór een nooduitgang, een toegang 
tot een brandblusser, een elektrische schakelkast, afsluitkranen voor 
water of gas, reddingsmiddelen of in- en uitgangen.

• Hou de stapels minimaal 1 m verwijderd van magazijnmuren.

Seveso-sirenes 
voor uw veiligheid. 
 

Om de bevolking sneller te waar-
schuwen bij een ramp of gevaar 
voor een mogelijke ramp werden 
overal in de haven elektronische 
sirenes geplaatst. Via de sirenes 
wordt men ook geïnformeerd over 
de procedures die moeten gevolgd 
worden om aan de ramp te ont-
komen of de gevolgen ervan tot 
een minimum te beperken.

De sirenes worden 4 keer per jaar 
getest, op elke eerste donderdag 
van januari, april, juli en oktober, 
rond 10.00u.
Testdata in 2008: 3 januari, 
3 april, 3 juli en 2 oktober.

De SEVESO-alarmen zenden een 
monotoon signaal uit, gevolgd 
door een gesproken boodschap. In 
geval van een test, wordt dit ook 
duidelijk gemeld.

Meer informatie: www.seveso.be

Nieuwe instructiekaarten op de website!
Onlangs werden de volgende (onderstaande) instructiekaarten goed-
gekeurd. Ze zijn samen met de bestaande instructiekaarten, terug te 
vinden op:
www.cepa.be  >  Preventie & Bescherming  >  Doelgroepen 
(+ aanvinken voor akkoord)  >  Doelgroepen  >  Kuiperij (voor de nieuwe 
instructiekaarten)  >   Instructiekaarten.
 

KUIPERIJ  -  STUKGOED:
KS-VIK-007 Lashen van coils.
KS-VIK-008 Lashen van kopcoils.

KUIPERIJ-CONTAINERS
Lashen van containers: 
KC-VIK-010
vastmaken met baren en tendeurs.
KC-VIK-011
vastmaken met bridge fittings.

Losmaken van containers: 
KC-VIK-012
losmaken van bridge fittings.
KC-VIK-013
losmaken van baren en tendeurs.
KC-VIK-014
losmaken van twistlocks.
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Bij ziekte of ongeval, bel SIWHA!
Een noodgeval, zieke of gewonde? SIWHA is 7 dagen op 7 en 24 u op 24 u bereikbaar. 
Bel het nummer 03/541 00 23 en de hulp is onderweg.

Wat moet u doen als u 03/541 00 23 belt?

• Meld wie er aan de lijn is.

• Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat er is gebeurd, hoe 
en in welke omstandigheden. Meld ook of er brand is en of 
er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

• Geef een duidelijke beschrijving van de plaats van het 
noodgeval: straatnaam en nummer, kaai, naam van het 
schip, enz. Meld ook via welke toegangswegen de mobiele 
hulppost of de ziekenwagen de plek kan bereiken.

• Vermeld het aantal slachtoffers.

• Omschrijf de letsels of de ziektebeelden zo goed mogelijk. 
Wat ziet en/of hoort u? Wat doet het slachtoffer (of niet)? 
Welke zijn haar of zijn klachten? 

• Beantwoord de vragen van de dispatcher.

• Leg pas weer in nadat de dispatcher de oproep heeft 
beëindigd.

Terwijl u wacht op hulp van SIWHA, kunt u zelf
al vast het volgende doen:

• Verwittig uw verantwoordelijke en meld hem dat u 
SIWHA heeft verwittigd.

• Stuur meteen iemand naar de ingang om de mensen van 
SIWHA de weg te wijzen.

• Laat het slachtoffer liggen (hij/zij mag niet bewegen!) om 
de ernst van de letsels niet nog te vergroten.

• Dien de eerste zorgen toe indien u hiervoor bent opgeleid

• Maak de toegang tot het slachtoffer vrij.

• Bereid de evacuatie voor (zet de evacuatiebak en de veilig-
heidsflat klaar).

Mocht de toestand van de zieke of gekwetste na uw 
eerste melding verslechteren, neem dan onmiddellijk 
terug contact op met SIWHA. Zo kan er indien nodig 
extra hulp worden gestuurd.

SIWHA zal, al naargelang van de aard van de verwondingen en de toestand van het slachtoffer,
volgende hulp sturen:

MobIele HulppoST

1 ambulancier
   

Verzorging ter plaatse.
 

Kleine verwondingen:
• snij- en schaafwonden

• kleine steekwonden
• slachtoffers die onwel werden

• eerste zorg bij kleinere breuken
• verstuikingen, pletwonden

aan hand, pols, voet, enkel
 

• verzorging ter plaatse
• zittend transport

met minimaal toezicht
 
 

ZIekenWAgen

2 ambulanciers
   

Tussenkomst bij ernstige letsels en 
aandoeningen die vervoer naar een 

ziekenhuis noodzakelijk maken.
Verwonding is te ernstig om ter plaatse 

te behandelen.
  

Ernstige verwondingen:
• diepe snijwonden

• brandwonden
• steek- en pletwonden
• ernstige bloedingen

• slachtoffers die onwel werden
• hartinfarct, reanimatie

 

• verzorging en stabilisatie ter plaatse
• stabilisatie van levensbedreigende

situaties
• liggend transport met toezicht 

MIHA-Mug

ambulancier + verpleegkundige + arts
   

Tussenkomst bij levensbedreigende
letsels en aandoeningen die om een 

direct medisch ingrijpen vragen.

Slachtoffers in kritieke toestand:
• reanimatie

• meervoudige levensbedreigende
letsels

• geknelde slachtoffers

• medische stabilisatie ter plaatse
• pijnbestrijding tijdens evacuatie

of bevrijding
• medische begeleiding van transport   

met ziekenwagen
• vaststellen van overlijden
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BElANGRIJK! 

De dispatcher kan enkel de juiste hulp sturen 

als u alle informatie correct doorgeeft. 


