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

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

  

Medische hulpverlening voor havenarbeiders: Bel SIWHA. 
Wie hulpverlening zegt in de 
Antwerpse haven zegt Kaai 142, 
al jaren het vertrouwde adres voor 
een snelle, doeltreffende medische 
hulpverlening in het havengebied. 

Ook de centrale dispatching van 
SIWHA is op dit adres gevestigd. 
Alle oproepen aan SIWHA via 
het noodnummer 03-541 00 23 

worden hier aangenomen, waarna 
de nodige acties worden opgestart 
en gecoördineerd. 

SIWHA is 24/24 uur en 7/7 dagen 
actief, het hele jaar door. Daarom 
nogmaals deze oproep. 
Medische hulp nodig? 
Bel het SIWHA noodnummer : 
03-541 00 23.

SIWHA heeft de beste terrein-
kennis, kent ook alle bedrijven, weet 
hoe ze te bereiken en is vertrouwd 
met alle activiteiten en bijzondere 
omstandigheden die van belang 
kunnen zijn bij een interventie. 

De SIWHA medewerkers zijn ook 
specifiek getraind in de evacuatie 
van slachtoffers aan boord.

Safety flash                       over en voor veilig werken in de haven

Hoor je dit geluid? Onderuit! 
Wanneer er een hijs over het luik komt, is het de taak van 
de uitwijzer om alle havenarbeiders in het luik hiervan 
te verwittigen. Zo kunnen ze zich tijdig verplaatsen en 
vermijden dat ze onder het traject van de hijs terechtkomen.  
Cepa biedt alle dekmannen, foremannen en ceelbazen sinds oktober 2011 een gratis fluitje aan om 
de arbeiders in het luik nog sneller en duidelijker te kunnen verwittigen. Het kan nog tot en met 
30 juni 2012 in het Kledijbedelingscentrum worden afgehaald. Daarna kunnen de fluitjes aangeschaft 
worden met kledijpunten (144).
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Brandblustoestellen : nuttig én nodig !

Vanaf 18 juni 2012 kunnen type schoenen (zie hier-
naast) aangekocht worden met een korting van 50% op 
het normale puntentotaal wegens stopzetting van de 
fabricatie. Ze kosten nu 879 punten in de plaats van 
1758 punten. Het betreft zwarte Roadmate veiligheids-
schoenen met stalen neus en stalen tussenzool met 
vetersluiting.

Let wel: 
•	 De	actie	is	geldig	tot	uitputting	van	de	voorraad
•	 Niet	alle	maten	zijn	nog	verkrijgbaar
•	 Voor	meer	info,	raadpleeg	het	kledijbedelingscentrum

In Cepa S-mail nr 65 vestigden we 
al een keer de aandacht op de blus- 
middelen in magazijnen en werk-
plaatsen. De werkgevers sparen 
kosten noch moeite voor de 
optimale brandveiligheid van hun 
gebouwen en toestellen. Jammer ge- 
noeg stellen we vast dat de blus- 
apparatuur in mobiele arbeids-
middelen zoals heftrucks, straddle 
carriers, etc… regelmatig wordt ont-
vreemd of onklaar wordt gemaakt. 

Dat een blusmiddel levens kan red-
den, hoeft geen betoog. Daarom 
is het van cruciaal belang dat deze 
middelen altijd beschikbaar zijn, 
in een perfecte staat verkeren en 
optimaal bereikbaar blijven.

Als je merkt dat er een blusmiddel 
beschadigd is of onklaar is gemaakt, 
meldt dit dan zo snel mogelijk aan 
de plaatselijke technische dienst. 
En als je zelf een brandblusmiddel 
moet gebruiken, neem dan geen on-
nodige risico’s.

Ook inzake de brandveiligheid van 
behandelingstoestellen worden 
steeds meer inspanningen geleverd. 
Zo voorzien een aantal bedrijven  
behandelingstoestellen (vooral grote) 
met een automatisch brandbestrij-
dingssysteem. 
Bij het detecteren van een brand 
in o.a. het motorcompartiment, 
wordt het blusmiddel automatisch 
in dit compartiment en in andere 
risicoplekken geloosd. Een brand 
wordt op die manier in de kiem ge-
smoord.  

Zomersoldenactie
Hoge schoenen type 3 zwart Roadmate. 
Profiteer ervan!

Systeem met gasfles Systeem met geltube




