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

Veilig rijden onder de containerkraan  
Wie met een straddle carrier onder 
de containerkraan rijdt, moet om 
twee redenen extra voorzichtig 
zijn. De havenarbeiders onder de 
kraan kunnen aangereden worden 
en de straddlecarrier kan tegen 
de kraanspreader botsen. Om die 
risico’s te beperken moet iedere 
straddle-chauffeur nauwgezet neven-
staande instructies volgen:

De Cepa website wordt in een heel nieuw jasje gestoken. 
De site is toegankelijk voor zowel havenarbeiders als 
werkgevers en ingedeeld volgens de 5 kerndiensten van 
Cepa: personeelsbeheer, opleiding, uitrusting, hulp- 
verlening en uiteraard veiligheid.
Op de nieuwe website vind je onder de dienst ‘veiligheid’ 
een duidelijke uitleg over de veiligheidsprocedures 
(Take 5, TBM,…) voor diverse beroepscategorieën 
en taken, maar ook alle veiligheidsdocumenten, van 
werkpostfiches, veiligheidsinstructiekaarten en aan- 
dachtspunten, checklists en brochures tot veiligheids-
films. Alles is overzichtelijk samengebracht onder de 
noemer ‘veiligheidsdocumentatie’. Uiteraard kan je er 
ook alle S-mails van de afgelopen jaren terugvinden. 
Deze aanpassing is slechts een eerste fase in het ver- 
nieuwingsproces. De website zal stelselmatig omge- 
vormd worden tot een dynamisch instrument waarmee  
je, via diverse multimedia, snel de juiste veiligheids-
informatie kan raadplegen. 

Neem alvast een kijkje op www.cepa.be bij de dienst 
‘veiligheid’ en laat ons weten wat jullie ervan vinden.  

Je kan de veiligheidsinstructiekaarten en aandachts-
puntenlijsten vanaf nu ook rechtstreeks op de nieuwe 
Cepa-website consulteren via http://www.cepa.be/
havenarbeiders/veiligheid/veiligheidsdocumentatie/
instructiekaarten-en-aandachtspunten 

Sla deze link zeker op bij je favorieten!

Safety flash                       over en voor veilig werken in de haven

Alle veiligheidsinformatie nu op de nieuwe website!

GOED FOUT

•	 Rij	niet	onder	de	kraan	als	de	kraankat	achteruit	rijdt!	Dit	wordt	gesigna- 
 leerd met witte zwaailichten op de kraanpoten
•	 Blijf	met	de	straddle	carrier	minstens	één	containerspoor	verwijderd	van 
 de kraanspreader
•	 Vergewis	u	ervan	dat	de	havenarbeiders	in	de	veilige	zone	staan
•	 Rij	 pas	 onder	 de	 kraan	wanneer	 alle	 arbeiders	 zich	 buiten	 de	 risicozone	 
 bevinden. In praktijk is dit het geval 
 - bij lossing: als de container is vrijgegeven
 - bij lading: als het containerspoor vrij is
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Vaklui beter beschermd door vlamvertragende kledij 

Bij las-, snijbrand- en slijpwerk-
zaamheden biedt gewone werkkledij 
onvoldoende bescherming tegen 
mogelijke brandwonden. Daarom 
is er nu vlamvertragende werk-
kledij beschikbaar. Deze speciale 
kledij verhoogt de weerstand tegen 
spatten en vonken en is ideaal voor 
vaklui die deze werkzaamheden 
kortstondig uitvoeren. Uw verant-
woordelijke bepaalt of u tot die 
groep behoort. 

OPGELET: deze vlamvertragen- 
de kledij is NIET geschikt bij 
het uitvoeren van langdurige 
las-, snij-brand- of slijpwerk-
zaamheden. De kledij is ook 
géén brandweerkledij.

De nieuwe kledij beantwoordt 
aan alle veiligheidsvereisten. Ze is 
voldoende comfortabel en voorzien 
van praktische extra’s, zoals zakken 
op de dijen (handig bij het gebruik 
van een valharnas). Ze is verkrijgbaar 
onder de vorm van werkvesten, 
broeken en bretelbroeken.

Indien je vlamvertragende kledij 
nodig hebt, zal je vanaf nu enkel 
nog dit soort werkvesten, broeken 
en bretelbroeken kunnen afhalen 
op het Kledijbedelingscentrum van 
kaai 142. Ondanks de hogere aan-
schafwaarde wordt ze aangeboden 
tegen hetzelfde puntenaantal als 
voor gewone kledij. Ook alle andere 
soorten kledij blijven ter beschikking.  

Je ontvangt eenmalig een aantal 
kledijsets als startpakket. De start-
pakketten worden niet van je pun-
ten afgetrokken.

Nogmaals: Je dient je hiervoor 
enkel op de Kledijbedeling van 
kaai 142 aan te bieden indien 
je werkgever je voor dit soort 
kledij heeft opgegeven.  

Tot slot willen wij erop aandringen 
je gewone werkkledij niet meer te 
dragen als je moet lassen, branden 
of slijpen.

Openingsuren van het Kledijbedelingscentrum op K 142 

Kledijbedeling 
Kaai 142 - Mulhouselaan Zuid
2030 Antwerpen
Tel. 03-544 03 60
Fax 03-544 03 61
E-mail: kledijbedeling@cepa.be 

maandag
08.00-12.00 - 12.45-17.00uur

dinsdag > vrijdag 
08.00-12.00 - 12.45-16.30uur


