DAVE DOKKER

Antwerpen, haven.

tim & jos beginnen
aan hun namiddagshift...
jos...

draag jouw
veiligheidskledij!
... ik pak de hijsbanden mee. zorg
jij voor de kettingen?

TIM PAS OP!!!

oké tim, alles mee. we vliegen erin,
’t is schaft voor ge het weet!

DAVE DOKKER!

pft, dat was
close!

dat scheelde niet veel hé, tim!
draag altijd je VOLLEDIGE
veiligheidskledij! enkel zo
ben je zichtbaar voor al je
collega’s.

veiligheidskledij nodig? rep
je naar de kledijbedeling!

nu zie je me
wel goed
staan hé, jacky!

ja, nu val je helemaal op in je VEILIG
glitterpakje!
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Draag jouw
veiligheidskledij!
Waarom is de juiste veiligheidskledij belangrijk?
Er gebeuren nog steeds ernstige arbeidsongevallen doordat iemand een foute of onvolledige
veiligheidsuitrusting draagt. Dan ben je onvoldoende zichtbaar op de werkvloer. Daarom is het
van levensbelang dat je steeds de volledige en juiste veiligheids- en werkkledij aantrekt. Dat is
niet enkel belangrijk voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je collega’s.

Wat is de juiste veiligheidskledij?
Oranje fluo-reflecterende kledij, veiligheidsschoenen, helm en handschoenen zijn altijd verplicht.
Dankzij de fluokleur en de zilverkleurig reflecterende banden op de kledij ben je altijd goed zichtbaar
voor collega’s. Zijn er bijkomende risico’s aan het werk verbonden? Dan draag je, naast je basisuitrusting,
de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals gehoorbescherming (otoplastieken), stofmaskers, enz.

Waar kan ik terecht voor veiligheidskledij?
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Voor de enige juiste werkkledij kan je terecht in het kledijbedelingscentrum van Cepa. Die kledij koop
je aan via het puntensysteem. Het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming stelt het
kledijassortiment met uiterste zorg samen en zet het draagcomfort daarbij op de eerste plaats. Het aanbod
wordt ook voortdurend geëvalueerd en aangepast. Zo kan je in alle seizoenen en weersomstandigheden
over de juiste werkkledij beschikken.
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Stripheld Dave Dokker snelt te hulp zodra hij een situatie ziet
die tot een ongeval zou kunnen leiden. Hij vermijdt niet enkel
het ongeval, maar geeft ook slimme tips om te voorkomen
dat de situatie zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Contact Kledijbedelingscentrum
Kaai 142
Mulhouselaan-Zuid
2030 Antwerpen

Openingsuren:

T: 03 544 03 60
E: uitrusting@cepa.be

Dinsdag t.e.m. vrijdag:
08.00u - 12.00u en 12.45u - 16.30u

Maandag:
08.00u - 12.00u en 12.45u -17.00u

SAMEN VOOR EEN VEILIGE HAVEN
De campagne ‘Draag jouw veiligheidskledij!’ kadert in het globaal gemeenschappelijk preventieplan. Daarin stelt de havengemeenschap duidelijke doelstellingen voorop om van de haven een veilige werkomgeving te maken voor alle havenarbeiders.
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