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Veilig werken zonder uitschuivers met de ‘Ice traction’ 
In de winter is het extra uitkijken, zeker als je werkt in een 
buitenomgeving. Er wordt alles aan gedaan om de haven waar 
mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Waar het niet mogelijk is om 
sneeuw- en ijsgladheid efficiënt te bestrijden kan gebruik gemaakt 
worden van een hulpmiddel dat onder de schoenen wordt bevestigd 
en dat de grip op de gladde ondergrond verstevigt: de “ice traction”.
De “ice traction” bestaat uit een constructie, voorzien van harde 
punten, die met riemen aan de schoen wordt vastgemaakt. Ze is 
beschikbaar in 3 maten.  

Let wel! 
De harde puntjes onder de zool kunnen de goederen eventueel 
beschadigen. Daarom mag de “ice traction” enkel op initiatief én mits 
toelating van de werkgever gebruikt worden. De werkgever is ook de 
enige die ze in de centrale hulppost kan bekomen. Het gebruik ervan 
moet toegelicht worden tijdens de Take 5.  

Safety flash                       over en voor veilig werken in de haven

Kledijbedeling gesloten op maandag 7 januari 2013
Noteer alvast dat de kledijbedeling op maandag 7 januari de hele dag gesloten is wegens de jaarlijkse stocktelling. 
Op die dag kan er dus geen kledij afgehaald worden.
Vanaf dinsdag 8 januari staan de mensen van de kledijbedeling terug paraat om u met raad en daad te helpen bij 
de keuze van uw uitrusting.

Traction bovenkant Traction onderkant

Loop niet ‘met oogkleppen’ rond
Nu de winterperiode aanbreekt, willen we ons natuurlijk zo warm mogelijk kleden. Sommigen kiezen ervoor om 

een sweater met kap te dragen. Niet ongevaarlijk, want de kap beweegt niet mee met het hoofd en beperkt de 
zichtbaarheid als je links of rechts wil kijken. Je loopt als het ware met oogkleppen rond. We willen deze vorm 
van werkkledij dan ook ten stelligste afraden.

Als je je hoofd wil beschermen bij koud weer, gebruik
dan de mutsen die via de kledijbedeling verdeeld 
worden.
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Nieuwe instructies en aandachtspuntenlijsten
voor ieders veiligheid
Veiligheidsvoorschriften zijn van cruciaal belang voor de veiligheid in onze haven. Maar het is vooral belangrijk dat 
je als havenarbeider weet waar je aan toe bent en wat er van jou en je collega’s wordt verwacht. Daarom hebben 
wij onze instructiekaarten en aandachtspuntenlijsten opnieuw uitgebreid en aangevuld met nieuwe en aangepaste 
voorschriften en aandachtspunten. Hieronder vind je een overzicht.

In het kledijbedelingscentrum K 142, Mulhouselaan 
Zuid, zijn nieuwe hoge schoenen beschikbaar.
Het gaat om schoenen van het type 3, zwart, van het 
merk Caterpillar (CAT) en uitgerust met een stalen 
neus, een stalen tussenzool en een vetersluiting.

Ze zijn verkrijgbaar in de maten 40 tot en met 47, 

in ruil voor 1758 punten.

Ook aan nieuwe, stevige hoge schoenen toe? 

Nieuwe instructiekaarten

Gemeenschappelijk:
G-VIK-025: 
Nagelpistool met batterij en gas-
patroon MAX, type GS690RH-CH

Kuiperij:
K-VIK-015: 
Lashen met kettingen

Stukgoed - Papierrollen:
ST-VIK-085: 
Behandelen van rollen papier met 
klampengestel

ST-VIK-086: 
Behandelen van rollen papier 
met doorngestel

Stukgoed - Steelbars:
ST-VIK-097: 
Stapelen steelbars

Stukgoed - Coils:
ST-VIK-093: 
Laden van coils in spits
(max. laadvermogen 300 ton)

Stukgoed - Graniet:
ST-VIK-098: 
Lossen van blokken graniet
ST-VIK-099: 
Transport en stapelen van blokken 
graniet met heftruck

Aangepaste instructiekaarten

Kuiperij:
KC-VIK-010: 
Lashen van containers met baren en 
tendeurs
KC-VIK-013: 
Losmaken van containers met baren 
en tendeurs

Stukgoed - Algemeen:
ST-VIK-090: 
Aanslaan van lasten met scherpe 
randen met kettingen

Onze wensen voor 2013: 
Veel aangename, veilige werkmomenten 
in de beste werkomstandigheden!


