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TOEGANG VOOR HULPDIENSTEN
Door de ISPS-maatregelen wordt de vrije toegang tot de terminals sterk gelimiteerd.
Bewakingsdiensten, slagbomen, poorten e.d. controleren de toegang. Deze maatregelen kunnen
echter ook de snelle toegang voor de hulpdiensten in geval van nood belemmeren.
Om te allen tijde de snelle toegang voor de hulpdiensten te garanderen moeten de volgende
maatregelen genomen :









De toegang tot de terminal signaleren. Deze signalisatie moet het ook voor ‘vreemde’
hulpdiensten mogelijk maken om snel de juiste toegang te vinden.
In de interne ongevalprocedures opnemen :
o de waakdiensten verwittigen van de komst van de hulpdiensten
o de hulpdiensten opwachten aan de toegang zodat ze efficiënt naar de plaats van
het ongeval kunnen begeleid worden
In bijlage is een model gevoegd van een procedure “Wat te doen bij ongeval ?”.
De bewakingsdiensten opdracht geven om al de hulpvoertuigen van SIWHA onmiddellijk en
zonder bijkomende formaliteiten toegang te verlenen tot de bedrijfsterreinen.
De GSM-nummers van de bewakingsdiensten, gespecificeerd per terminal, doorgeven aan
SIWHA. Bij een dringende interventie kan de dispatching van SIWHA dan onmiddellijk de
waakdiensten verwittigen van de aankomende hulpvoertuigen.
De infrastructuur van de gates zodanig aanpassen dat een rij wachtende vrachtwagens
snel kan voorbijgereden worden door de hulpdiensten of toegang via een alternatieve weg
voorzien
Als er hoogte/breedtebeperkingen aan gates worden geplaatst om vrachtwagens te weren,
hierin steeds minimaal 3x3 meter vrije doorgang voorzien voor de ziekenwagens.
SIWHA op de hoogte brengen als poorten, slagbomen ….e.d. worden geautomatiseerd met
alfapassen. Alle hulpverleners van SIWHA zijn in het bezit van een alfapas. De gegevens
van deze alfapassen kunnen dan in uw bestanden opgenomen worden waardoor de
automatische toegang mogelijk wordt.

Mogen wij U verzoeken om hiermede rekening te houden.
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