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

Nu de winter volop bezig is, is het nuttig om te wijzen 
op de maatregelen die moeten genomen worden om de 
werkzaamheden in de koude veilig en iets aangenamer 
te laten verlopen.

Van 1 november tot 21 maart moeten een aantal
organisatorische maatregelen genomen worden.
Op de kaai moeten er voldoende goede brasero’s en 
een voldoende hoeveelheid cokes ter beschikking zijn.
Er wordt sneeuw- en ijsbestrijdingsmateriaal klaar ge-
houden dat onmiddellijk kan ingezet worden.
Lokale gladheid op de openbare wegen in het haven-
gebied kan men steeds melden via De Blauwe Lijn 
(0800-123 12).

Het aanslagmaterieel mag niet op de kaaien blijven 
liggen; dit om te vermijden dat er zich ijs op afzet of 
dat het ondergesneeuwd geraakt.  Alle plaatsen waar 
gewerkt moet worden en alle doorgangen moeten 
vrijgehouden worden van afval zoals stukken hout, 
binddraad e.d.

In de mate van het mogelijke gebruikt men be-
handelingstoestellen die voorzien zijn van een cabine.  

De banden van de toestellen die buiten rijden moeten 
voorzien zijn van voldoende diepe profielen.
Bij barre weersomstandigheden gedurende deze pe-
riode moeten de arbeiders zich regelmatig kunnen 
warmen in de verwarmde ruimten.  Bij de aanwerving 
moet men er rekening mee houden dat men sommige 
ploegleden zal moeten uitwisselen om het werk niet te 
stagneren. Bij extreme barre weersomstandigheden, 
die bepaald worden aan de hand van een meting 
van de temperatuur en de windsnelheid, hoeven de 
havenarbeiders bij de aanwerving voor de nachtshift 
niet in te gaan op het werkaanbod.

In toepassing van het ARAB worden in december,
januari en februari GRATIS waterverwarmings-
toestellen en/of thermosflessen voor de vervaardiging 
van warme dranken ter beschikking gesteld. Weg-
werpbekers moeten klaar staan in dicht bij de werk-
plaatsen gelegen distributiepunten. 
De foreman moet de havenarbeiders tijdens de Take5 
inlichten hoe en waar warme drank kan bekomen 
worden, waar de verwarmde plaatsen zijn en hoe het 
gebruik ervan georganiseerd wordt.“

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

	 	

Barrrrre wwwweersomstandigheden?
Dit moet je doen...

Nieuwe pictogrammen gevaarlijke stoffen    10e en laatste

Milieugevaarlijk, ecotoxisch, vervuilend of verontreinigend (N)

              Huidig pictogram Betekenis

Stoffen en preparaten waarvan het gebruik 
onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor het 
milieu (lucht, water, bodem, fauna, flora) oplevert 
of kan opleveren.

Op 20 januari 2009 werd een nieuwe wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische 
stoffen ingevoerd.  In de vorige s-mails hebben we al 9 nieuwe pictogrammen voorgesteld. Hier volgt het 
tiende en laatste pictogram voor gevaarlijke stoffen. Deze zijn vanaf 1/12/2010 van kracht.

Nieuw pictogram



Wel dit! 
Het dragen van 
een helm is steeds 
verplicht, behalve bij 
verplaatsingen van 
de gebouwen naar 
de voertuigen op de 
parking en met de 
shuttlebus naar de 
kranen en vice versa.
(zie ook s-mail 58)

Indien men om andere 
dan bovengenoemde 
redenen het voertuig 
verlaat, blijft het dragen 
van de kledij, helm en 
veiligheidschoenen 
uiteraard verplicht.

Chauffeurs en kraanmannen: altijd veilig de deur uit!
Chauffeurs en kraanmannen zijn niet verplicht hun helm of fluoreflecterende kledij te dragen in de cabine van 

hun voertuig of kraan. Die kledij kan immers voor vervelende reflecties in de cabineruiten zorgen. 
Ook een helm is onnodig, omdat er in de cabine geen risico is op vallende voorwerpen. Veiligheidsschoenen, die 
voor meer grip zorgen bij het betreden van het voertuig of de kraan, zijn en blijven wél verplicht vanwege de mogelijk 
gladde of  vuile ondergrond.

Fluoref lecterende werkkledij:
lange broek + vest, hesje of T-shirt

Helm

Winterkledij                                                                                                      Zomerkledij

Veiligheidsschoenen
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Instructiekaarten
en aandachtspuntenlijsten

INSTRUCTIEKAARTEN
Nieuwe instructiekaarten
G – VIK- 021: Nagelpistool (alle types aandrijvingen)

Vrolijk Kerstfeest
en vooral... een veilig 2011
vanwege de cepaSmail redactie en het Gemeenschappelijk Comité Preventie en Bescherming


