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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

Lashen naast een open luik. 
Werkplek goed afgeschermd?  
Het uitvoeren van werkzaamheden naast een open luik is strikt verboden, behalve indien het wordt afgeschermd 
door een voldoende stevige, vaste leuning.

Waarom een vaste leuning? Omdat een verwijderbare leuning nooit de garantie kan bieden dat ze correct is bevestigd 
en voldoende is aangespannen om personen tegen vallen te beschermen.

Een vermoeden van dronkenschap 
of drugsgebruik? Aarzel niet om 
een beroep te doen op de Ge-
meenschappelijke Dienst voor 
het afnemen van een alcoholtest 
(ademanalyse) en een drugtest 
(speekseltest).  

Let wel! Deze controles worden 
enkel uitgevoerd op vraag van 
de hiërarchische lijn, wanneer 
er sprake is van storend gedrag, 
disfunctioneren of duidelijke 

tekenen van dronkenschap of 
drugsgebruik (drankgeur, moei-
lijk praten,…).  
Als je merkt dat een collega 
niet behoorlijk functioneert en 
daardoor een risico vormt voor 
je veiligheid en die van anderen, 
maak dan de hiërarchische lijn 
hierop attent. 

Deze procedure heeft tot doel 
de risico’s op de werkplek weg 
te nemen en -via Mediwet- hulp 

te bieden aan personen met een 
drank- of drugprobleem.

Tijdens de kantooruren is de 
Dienst bereikbaar op het tele- 
foonnummer 03-540 85 60.
Buiten de kantoor uren is de 
wachtdienst van de Dienst steeds 
bereikbaar via de dispatching van 
Siwha op het nr. 03-541 00 23.  

Safety flash                       over en voor veilig werken in de haven

Beveilig jezelf en je collega’s tegen de risico’s
van alcohol en drugs!

GOED SLECHT

Extra voorzorgsmaatregel bij een vaste leuning: let erop dat alle poortjes goed gesloten zijn! 
In de veiligheidsinstructiekaarten KC-VIK-010 en 13 kan u deze instructie ook nalezen.

Goed voorbeeld: vaste leuning Slecht voorbeeld: verwijderbare leuning
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Aan- en afpikken? Bescherm je vingers! 

Een twistlock is geen hamer 

Steeds aan- en afpikken met 2 personen!  Eén persoon houdt de klep open terwijl de collega het aanslagmateriaal 
inpikt.

Er doen zich regelmatig ernstige 
ongevallen voor bij het loskloppen 
van twistlocks die vast zitten in de 
cornercasting.  

Maak je daarbij gebruik van een 
andere twistlock dan is de kans 
groot dat die afschampt en één of 
meerdere vingers kwetst. Door de 
grote impact gaat het meestal om 
vingerbreuken.

Gebruik daarom voor het los-
kloppen van twistlocks altijd het 
geschikte materiaal (een hamer) of 
contacteer uw foreman.
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