
Dat de helm wel degelijk zijn werk doet, 
is onlangs nog maar eens bewezen.  
Door een onverwachte beweging van een 
schip kwam een tendeur op het hoofd 
van een foreman terecht. Gelukkig droeg 
hij zijn helm die hierbij zwaar beschadigd 
werd (zie foto hieronder).  

De foreman liep geen ernstige kwetsuren 
op en kon het werk na verzorging her-
vatten.

Safety Flash - Over en voor veilig werken in de haven

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

Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op www.cepa.be of mail naar infoveiligheid@cepa.be
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Wanneer is jouw helm aan vervanging toe?

Een helm beschermt je tegen vallende voor-
werpen en moet altijd in goede staat verkeren. 
Wanneer moet je hem vervangen? 

Je helm moet vervangen worden door een nieuwe:
• bij beschadiging door impact van een vallend 

voorwerp
• bij barsten, breuken en scheuren
• als de vervaldatum verstreken is:

De Protectorhelm (code 0621) is 5 jaar geldig. 
Vooraan, onder “Haven van Antwerpen”, staat 
een datum die de maand en het jaartal van de 
fabricatie weergeeft. De vervaldatum is 5 jaar nà 
de fabricatiedatum. 

Een voorbeeld: (foto links hierboven)
Deze Protector helm moet vervangen worden in 
april 2016.

Uitzondering! 
De Petzl helm (code 0624 en 0625) werd voor 
het eerst in 2010 bedeeld. Deze helmen moeten 
pas na 10 jaar vervangen worden. Alle helmen die 
momenteel in omloop zijn, zijn dus nog in orde.

Als je helm aan vervanging toe is, kan je hem bij 
de kledijbedeling gratis inruilen voor een nieuwe 
(geldt alleen voor havenarbeiders en VAK). Als 
hij werd beschadigd tijdens het werk, kan je bij 
je werkgever terecht voor een nieuwe.
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Verwijdering restanten uit gefumigeerde containers met voedingswaren Pagina 1 van  2 

 1. RISICO’S 

- Aanwezigheid van niet-uitgereageerd aluminium- of magnesiumfosfide (meestal als fijn poeder in zakjes): 

 stof is bijtend bij inslikken en werkt irriterend op de ogen, de huid en de luchtwegen 

 ontleedt in vochtige lucht onder vorming van fosfinegas met kans op brand en explosie 

- De geur van fosfine (knoflook, carbuur) wordt dikwijls gemaskeerd door de geur van koffie, cacao,… . 

 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

1. Laat de aanwezige zakjes nabij de containerdeuren deskundig verwijderen door een Speciaal Erkend 

Gebruiker (SEG): 

 zakjes kunnen diverse vormen en kleuren hebben:  1  +  2    

 SEG verzamelt de zakjes in een geventileerde container of in een speciaal daartoe voorzien recipiënt    

(bovenaan afsluitbaar, met opening in zijkant om eventueel gas te laten ontsnappen). 

            Voorbeelden:  3  +  4 

 SEG zorgt ervoor dat de verzamelde zakjes zo snel mogelijk afgevoerd worden naar een erkend 

verwerkingscentrum.   

2.  De lossing van de container moet ten laatste 2u na de meting door de SEG gebeuren.  Er kan opnieuw  

fumigatieproduct vrijkomen (zakjes of stof uit gescheurde zakjes).  De volgende procedure wordt gevolgd: 

 continu fosfinemeting tijdens de lossing 

- gasconcentratie onder de grenswaarde (0,1 ppm) en dus geen alarm: 

wegwerp fijnstofmasker P3, stofbril, wegwerp overall (tyvek,…), handschoenen 

- gasconcentratie ≥ grenswaarde (0,1 ppm): 

werkzaamheden stopzetten en SEG verwittigen; deze laatste bepaalt wat er verder gebeurt 

 restanten fumigatieproduct in samenspraak met SEG verzamelen in het daartoe voorzien recipiënt 

 SEG tijdig verwittigen ivm ophaling restanten: 5 

3.  Na lossing van de container de laatste restanten verwijderen (indien met perslucht: wegwerp masker P3,  

     stofbril, wegwerp overall en gehoorbescherming; indien met een stofzuiger: Ex uitvoering): 6  

 3. FOTO’S/ TEKENINGEN 
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 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen 
Nummer G-VIK-028 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 
Datum 11/2015 

Openen van gefumigeerde containers met voedingswaren Pagina 1 van  2 

 1. RISICO’S 

- Aanwezigheid van fosfinegas dat zeer giftig is bij inademing 

- Aanwezigheid van niet-uitgereageerd aluminium- of magnesiumfosfide (meestal als fijn poeder in zakjes): 

 Stof is bijtend bij inslikken en werkt irriterend op de ogen, de huid en de luchtwegen 

 Ontleedt in vochtige lucht onder vorming van fosfinegas met kans op brand en explosie 

- Aanwezigheid methylbromidegas dat zeer giftig is bij inademing en opgenomen wordt via de huid 

- De geur van fosfine (knoflook, carbuur) wordt dikwijls gemaskeerd door de geur van koffie, cacao,… . 

Methylbromide is nagenoeg reukloos.  

 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

1. Gefumigeerde importcontainers moeten voor zee-, binnenvaart- en aansluitend wegtransport voorzien zijn 

van een correct waarschuwingssignaal (fumigation warning sign): 

 Met opgave van type gas, datum en tijdstip van gebruik, al dan niet reeds geventileerd:  1  +  2    

 Indien dit niet gebeurd is moet de scheepsagent hiervan verwittigd worden (correcte signalisatie 

container, opgave in transportdocument, aangifte aan de Havenkapiteinsdienst).  Voorbeeld: zie 3  

2. Voorafgaande gasmeting: door Speciaal Erkend Gebruiker (SEG) via de rubbers aan de containerdeuren. 

Indien giftig gas wordt gemeten (≥ grenswaarde) wordt de container niet geopend en op aangeven van de 

SEG overgebracht naar een zone waar onder zijn supervisie de container wordt verlucht.  Ook indien er 

geen gas zou gemeten worden, moeten de volgende punten toegepast worden. 

3. Veiligheidsketting aanbrengen en containerdeuren voorzichtig openen (indien containerhendel onder 

spanning staat wegens druk van de goederen: holle baar gebruiken): 4  

 SEG meet opnieuw. Indien giftig gas wordt gemeten ((≥ grenswaarde): container terug sluiten en op 

aangeven van de SEG overbrengen naar een zone waar onder zijn supervisie de container wordt 

verlucht.     

 Indien lading tegen de containerdeuren drukt of er gevaar is voor brekende of kantelende 

kaleermiddelen tegen bulklading (houten schot, zakken,..): deuren tegenhouden door middel van 

bijvoorbeeld heftrucklippen.  Zie ook  5  en  6 . Klant contacteren met het verzoek om indien 

mogelijk liners te gebruiken. 

 Indien zakjes met fosfiderestanten aanwezig: zie G-VIK-029 

 3. FOTO’S/ TEKENINGEN 
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EHBO opleiding voor havenarbeiders. 
Iedereen klaar om te helpen.

Veilig werken in de winter. 
Voorzie je van de juiste handschoenen. 

Sinds enkele maanden krijgen nieuwe haven- 
arbeiders en nieuwe kuipers na hun basis-
opleiding aansluitend nog een verplichte dag 
opleiding, gewijd aan de hulpverlening in de 
haven. Tijdens deze opleiding wordt in eerste 
instantie aandacht besteed aan de werking van 
SIWHA, de dienst die instaat voor de organisatie 
van de “acute” medische en psychosociale hulp- 
verlening in de haven. Daarnaast wordt stil-
gestaan bij de rol van andere zorgverstrekkers, 
zoals het medisch centrum van ZNA en de overige 
omliggende ziekenhuizen. Uiteraard worden 
tijdens de opleiding ook enkele basisbegrippen 
en –handelingen voor EHBO uitgelegd. De 
opleidingsdag wordt afgerond met een 
oefensessie waarbij de cursisten concreet leren 
hoe en wanneer ze SIWHA kunnen inschakelen 
en enkele EHBO-handelingen in de praktijk 
kunnen uitvoeren (reanimatie, verzorgingen, 
bijvoorbeeld in verband met brandwonden,…). 

Na afloop zijn de cursisten in staat om al enkele 
eerste dringende zorgen toe te dienen aan een 
slachtoffer van een ongeval of aan iemand met 
gezondheidsproblemen. 

Wel dit! 
De opleiding leidt niet tot het wettelijk attest 

EHBO-hulpverlener. Dit attest wordt enkel toe- 
gekend na een volledige opleiding EHBO-
hulpverlener (20u) en een geslaagd examen. 
Deze gediplomeerde  hulpverleners moeten 
jaarlijks 4 uur bijscholing volgen om voldoende 
vertrouwd te blijven met de EHBO.

De basisopleidingsdag voor nieuwe haven-
arbeiders en kuipers is ook toegankelijk voor 
alle andere geïnteresseerde havenarbeiders.  
Alle havenarbeiders met een los statuut kunnen 
de opleiding zonder kosten volgen. De dag wordt 
vergoed zoals elke andere opleidingsdag op 
het OCHA. 

Indien je hieraan wil deelnemen, kan je contact 
opnemen met SIWHA:
cursussen@siwha.be - 03/541.13.34
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Onze beste wensen! 
Langs deze weg bieden we u graag onze allerbeste wensen aan voor het nieuwe havenjaar. 

Een veilig en gezond 2016 voor iedereen!  

Vanaf nu zijn er via de kledijbedeling nieuwe handschoenen beschikbaar van het type Showa 477.  
Deze handschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in winterse omstandigheden (volledig gevoerd) 
en ook geheel waterdicht. Ze bieden een uitstekende grip, ook in natte omstandigheden en bij gladheid, 
veroorzaakt door olie of vet. 

De handschoenen zijn verkrijgbaar in de maten 7 tot 10
Aantal punten: 250
Beschikbaar voor alle categorieën.


