
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

N° 126-  juli 2016

De veiligheidscijfers verbeteren en zijn hoopgevend. Dat betekent dat de geleverde inspanningen hun effect niet hebben gemist. De overtuiging is bij 
iedereen aanwezig dat er nog verbeteringen mogelijk zijn en dat we dus moeten blijven investeren in veiligheid. 
Met het gemeenschappelijk veiligheidsplan streven we samen met jullie, de vakbonden en werkgevers naar o.a. een halvering van het aantal arbeids-
ongevallen tegen 2020. De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (GIDPB), de drijvende kracht achter dit gemeenschappelijk 
veiligheidsbeleid, speelt daarbij een belangrijke ondersteunende en adviserende rol.
Sinds de laatste voorstelling van de GIDPB in S-mail n° 67 is de samenstelling van de Dienst gewijzigd. Daarom hierbij een actueel overzicht: (zie verso)
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Maak kennis met de dienst Veiligheid

Iedereen in de juiste werk- en veiligheidskledij

Nieuwe instructiekaart
B-VIK-006 – Controle van de atmosfeer van ruimten met een besloten karakter bij schepen met bulklading – 201605 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/B-VIK-006.pdf

Sinds 1 juli 2016 dient de hiërarchische lijn toe te zien op de correcte naleving van de vernieuwde kledijvoorschriften. 
Door het dragen van de juiste werk- en veiligheidskledij, zijn we in alle omstandigheden goed zichtbaar en is de kans 
op ernstige arbeidsongevallen aanzienlijk kleiner. We stellen vast dat de fluo-reflecterende werk- en veiligheidskledij 
in zeer veel gevallen ook correct gedragen wordt. Waarvoor dank. 

Belangrijk: Thermokledij is onderkledij!
Het gebeurt wél nog steeds dat thermokledij gedragen wordt als bovenkledij. Dit is niet toegestaan. De thermo-
kledij, getoond op de foto’s, heeft geen fluo-reflecterende elementen. Ze is dus uitsluitend geschikt als onderkledij. 

Gehoorbescherming is alleen effectief als je deze ononderbroken draagt in een lawaaiige omgeving. Blootstelling 
aan geluid kan plotseling optreden. In lawaaiige situaties moet deze daarom altijd gedragen worden. Vergelijk dit 
met een paraplu die je beschermt tegen de regen: wanneer je deze slechts enkele seconden sluit in de regen en 
vervolgens weer open doet, ben je toch nat. Dit geldt ook voor gehoorbescherming. Een korte onderbreking van de 
gehoorbescherming kan ervoor zorgen dat gehoorschade optreedt. Draag je gehoorbescherming daarom continu.

Je gehoor is pas echt beschermd als je ononderbroken 
je gehoorbescherming draagt 
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Belangrijk: 
Openingsuren burelen op werkdagen: maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur. 

Buiten deze uren is de Dienst bereikbaar via de Siwha-permanentie op telefoonnummer 03-541 00 23.
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