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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op cepa.be of mail naar  infoPB@cepa.be

Het preventieve alcohol- en drugs-
beleid van de Antwerpse haven gaat 
zijn vierde jaar in. Ondanks de tot 
dusver geleverde inspanningen blijft 
preventie een prioriteit! Immers, de 
risico’s verbonden aan overmatig 
alcohol- en druggebruik beperken 
zich niet tot één persoon, maar kun-

nen een heel team in gevaar brengen. 

Collega’s en leidinggevenden die 
geconfronteerd worden met over-
matig alcohol- of druggebruik van 
een medewerker doen er goed aan de 
feiten onder ogen te zien. 
Het probleem bespreekbaar maken, 
is een belangrijke uitdaging én de 
eerste stap naar een oplossing. Geen 
gemakkelijke opgave. Daarom is er 
nu een speciale gratis infolijn be-
schikbaar.

Vanaf 2 november 2010 kan je op 
0800-98 525 terecht bij Medimar 
met al je vragen over dit onderwerp:

• Twijfel je over de manier waarop 
je als leidinggevende of als collega 
een alcohol- of drugsprobleem op 
de werkvloer het beste aanpakt? 

• Wil je graag concrete tips of ad-
vies die kunnen helpen om het 
probleem ter sprake te brengen?

• Heb je vragen over preventieve 

ademtesten en andere controle-
middelen?

• Voel je je onveilig op het werk 
omwille van een alcohol- of drugs-
probleem en weet je niet bij wie je 
hiervoor terecht kan? 

• Zoek je zelf hulp voor een alcohol- 
of drugsprobleem?

• …

Neem dan meteen contact op met 
een hulpverlener van Medimar. Je 
kan ons elke werkdag bereiken vanaf 
8.00u tot 12.00u en vanaf 13.00u 
tot 16.30u. Wij garanderen een 
snelle, discrete en vertrouwelijke 
behandeling van je vraag!

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

	 	

Gratis infolijn
voor alcohol- en drugsproblemen
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Alcohol en drugs

werken niet !

Voor al uw vragen over alcohol en drugs:

Hoe alcohol en drugs aanpakken?

Een eerste gesprek aanknopen?

Onveilig gevoel door alcohol en drugs?

Vragen over ademtesten?

U hebt zelf een probleem en zoekt hulp? ...

psychosociaal@medimar.be

www.medimar.be

bel gratis de Medimar infolijn 

0800-98 525
op werkdagen van 8>12u en 13>16u30 

MED IMAR
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Gebruik je kop, helm op! 
In het Gemeenschappelijk Comité Preventie en Bescherming

werd in april 2010 besloten om de helm-verplichting in zo ruim mogelijke mate uit 

te breiden. Tegelijk werd de afspraak gemaakt om een nieuwe, comfortabelere helm 

in het gamma op te nemen (meer info: zie keerzijde).  

MED IMAR
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uitgezonderd:
• in burelen en sanitaire voorzieningen
• op de autoparking en de weg van en naar gebouwen
• tijdens verplaatsingen van de gebouwen naar de 

voertuigen op de parking en met de shuttlebus naar 
de kranen en vice versa

• aan de gates

• tijdens het besturen van voertuigen met een dak
• bij het behandelen van auto’s aan roro-schepen
• in welomschreven omstandigheden en plaatsen 

in overleg met de GIDPB. De beslissing moet via 
take-5 door de hiërarchische lijn gecommuniceerd 
worden.

Volgens de nieuwe voorschriften wordt slechts voor een beperkt aantal omgevingen en activiteiten een uitzon-
dering gemaakt. Een helm is enkel ‘niet verplicht’ daar waar er geen risico’s zijn om het hoofd te stoten en/of door 
vallende voorwerpen getroffen te worden. In het voorschrift is geen verplichte stootpet meer voorzien.

Samengevat betekent dit :  

  

 Helmdracht overal verplicht
 

Nieuw model van helm
Om de campagne te ondersteunen werd een nieuwe helm in het gamma opgenomen. Het vroegere model Uvex is 
niet meer verkrijgbaar in het kledijbedelingscentrum. 

Bij de eerstvolgende 
vervaldag van je helm 
kan je kiezen tussen het
nieuwe model Protector 
(met draaiknop) of het 
nieuwe model Petzl. 

Beide kosten 460 punten 
in het kledijbedelings-
systeem.

Accessoires voor beide helmen:

Helm Protector Helm Petzl (nieuw)

Beschrijving: 
Helm met schaal uit ABS, 350g. Binnenwerk aan te passen met 

draaiknop. Verluchting voorzien.

Beschrijving: 
Helm met schaal uit polycarbonaat  465g. Binnenwerk aan te 

passen en met draaiknop vast te zetten - Zit steviger op het 
hoofd. Stevige kinriem. Met of zonder verluchting verkrijgbaar.

Vervaldatum: 
De twee getallen op je 
Protector helm vermelden het 
kwartaal en het jaartal van de 
productie. Om de vervaldag 
van je helm te kennen moet je 
hier 5 jaar bijtellen.
Bv. 01/06 + 5 jaar = 01/11 
de helm vervalt dus in het 1e 
kwartaal van 2011.

Vervaldatum: 
Bij de nieuwe Petzl helm 
moet je in de schaal van de 
helm te kijken. Je vindt er 
een symbool zoals hiernaast 
aangegeven met midden erin 
een getal. De vervaldag is dit 
getal + 10 jaar.
Bv. 10 = 2010 + 10 jaar – de 
helm vervalt in 2020.

Helmmuts 
(71 punten)

Zelfklevende
zweetband PU wegwerp 

(9 punten)
Zweetband badstof 

wasbaar (59 punten) 

Zweetband
voor Protector helm

(30 punten) 
Oorkappen Peltor

(608 punten)

Meer info: www.cepa.be > Cepa - kledijbedeling > helmen
  www.petzl.com/en/pro/helmets 


