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Nieuw LMRA-kaartje
Uit ongevalsanalyse bij technische diensten is gebleken dat het uitvoeren van een LMRA (Laatste
Minuut Risico Analyse) voor de start van een taak verschillende ongevallen had kunnen voorkomen.
We denken hierbij vooral aan hand- en vingerletsels, slip- en tripongevallen en aanrijdingen, die onze
3 grootste risico’s zijn en dus ook opgenomen zijn in het GJAP 2021.
Bij geplande en veel voorkomende taken kunnen de meeste ongevallen voorkomen worden door
vooraf een risicoanalyse te maken en de werken goed voor te bereiden. Deze werkvoorbereiding
door de hiërarchische lijn kan niet vervangen worden door een LMRA.
Bij interventies is een volledige werkvoorbereiding niet helemaal mogelijk. In dat geval moet de
uitvoerder zelf een LMRA maken van de situatie ter plaatse.
Het is belangrijk dat dit principe blijvend onder de aandacht wordt gehouden, daarom heeft de
GIDPB, samen met de leden van de stuurgroep technische diensten, het bestaande LMRA-kaartje
opgefrist.
Het kaartje is gegroeid vanuit de technische diensten (wisselende activiteiten op wisselende
locaties), maar kan ook op andere werkposten, of tijdens de werkvoorbereiding, gebruikt worden.

centrale der werkgevers aan de haven van antwerpen cv - Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming
adres: Haven 410 - Zomerweg 3 bus 1 | B-2030 Antwerpen 3 | telefoon: +32 3 540 85 60 | Fax: +32 3 540 86 79 | btw: BE 0404 759 323 | www.cepa.be |
infoveiligheid@cepa.be | IBAN: BE85 2200 1125 8706 | BIC: GEBABEBB | RPR Antwerpen
1

U vind het nieuwe LMRA kaartje op onze website.
Deze kaartjes zijn op aanvraag beschikbaar. Bijhorend is ook toolbox TD-TBM-001 (in bijlage)
aangepast, die kan gebruikt worden als opleiding of opfrissing van het LMRA principe. De GIDPB
kan assisteren bij het geven van deze toolbox.
Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met de GIDPB: infoveiligheid@cepa.be of 03
540 85 60.
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