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Safety Flash - Over en voor veilig werken in de haven
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Uw handen verdienen de beste bescherming 

Stap veilig in de personenkooi 

Nogal wat arbeidsongevallen leiden tot letsels 
aan de handen en de vingers. Het gebruik van 
geschikte werkhandschoenen kan dit soort 
letsels voorkomen of de lichamelijke schade tot 
een minimum beperken. Maar handschoenen 
moeten niet alleen goed beschermen. Ze 
moeten ook comfortabel zitten. Daarom 
zijn de meeste types in verschillende maten 
verkrijgbaar. 

De Kledijbedeling van Cepa stelt 14 types 
handschoenen beschikbaar, met elk hùn spe- 
cifieke eigenschappen en uitvoerig in de prak-
tijk getest voordat ze in het gamma werden 
opgenomen.

Wanneer draagt u handschoenen?
Bij voorkeur altijd en overal waar u met de 
handen werkt en zéker als u nevenstaand 
pictogram ziet in de VIK-kaart.
 
Bij sommige werkzaamheden kan het nood-
zakelijk zijn om de handen te beschermen tegen: 
• mechanische risico’s
• chemicaliën
• koude
 
Dit wordt aangeduid door de volgende picto-
grammen :
   

Een personenkooi kan gebruikt worden om personen op een veilige 
manier aan boord te brengen. Op advies van de Dienst hebben de bedrijven 
hun uiterste best gedaan om voor een technisch afdoende beveiliging 
te zorgen. 

Neem ook ùw verantwoordelijkheid op! 
Maak gebruik van de kooi volgens de voorgeschreven instructies, in het 
belang van uw eigen veiligheid. Open de deuren van de personenkooi 
niet vooraleer de kooi gestreken is!

Meer info: G-VIK-008 Overdraaien met personenkooi.

In de volgende S-mails zullen we telkens één 
of meerdere types handschoenen van naderbij 
bekijken.
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Sta stevig in uw schoenen... 
voor de helft van de prijs!
Vanaf 7 januari 2014 kunnen 3 types schoeisel aangekocht 
worden met een korting van 50 % op het normale punten-
totaal wegens stopzetting van de fabricatie. 

 

Lap de kou aan uw laars  
Deze hoge winterlaarzen bieden een uitstekende bescherming tegen extreme kou en tegen de regen.

Ze zijn voorzien van een beschermingsneus en een antiperforatiezool en onderscheiden zich door hun goede 
antislipeigenschappen en hun uitstekende pasvorm.

Ze zijn verkrijgbaar in de maten 39 - 47 voor 3160 punten.

Lage schoenen type 3 antislip
Vroeger 1837 punten, nu voor 918 punten

Damesschoenen enkel nog verkrijgbaar in maat 36!
Vroeger 1853 punten, nu voor 927 punten

Laarzen type 3 zonder voering
Vroeger 2257 punten, nu voor 1128 punten


