Aanrijdingsgevaar en vallende voorwerpen:
hoe beperk je als vakman deze risico's?
Toolbox vakman
WAAROVER GAAT HET?
Je werk als vakman brengt specifieke risico’s met zich mee. Enerzijds loop je een verhoogd risico op een
aanrijding bij interventies in operationele zones of zones met veel verkeer. Zo’n ongeval kan gebeuren
wanneer je werken aan het uitvoeren bent, of wanneer je je naar de werkpost verplaatst. Aan de andere
kant kan jouw werk ook risico’s inhouden voor andere werknemers, zoals een onderdeel of gereedschap
dat naar beneden valt bij onderhoudswerken op hoogte.

WAT KAN JIJ DOEN ...

... om het aanrijdingsrisico tijdens verplaatsingen te beperken?
Verkeersstromen scheiden.
Volg het verkeersplan correct.
Steek altijd knipper-/zwaailichten van je voertuig aan bij verplaatsingen.
Wees extra aandachtig als je operationele zones doorkruist.
Bijkomende afspraken op containerterminals (afhankelijk van de situatie).
Check met je foreman/brigadier of een lokale/algemene lockdown is afgekondigd (als dat
nodig is voor jouw werk).
Gebruik een paal(aanhang)wagen.
Vraag begeleiding door een overman indien nodig.
... om het aanrijdingsrisico wanneer je werken uitvoert te beperken?
Verkeersstromen scheiden.
Baken je werkpost af met kegels, signalisatielint en knipperlichten.
Plaats je terminalvoertuig tussen rijweg en werkpost.
Draag fluoreflecterende veiligheidskledij.
Bijkomende afspraken op containerterminals (afhankelijk van de situatie).
Laat barrierbox of buffer-SC plaatsen indien nodig.

*Afspraken gelden zowel voor vaklui als voor contractoren.
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WAT KAN JIJ DOEN ...

... om het risico op vallende voorwerpen te beperken?
Baken de werkruimte onder de werkpost af:
Span een rood-wit signalisatielint.
Plaats een bord 'Opgelet voor vallende voorwerpen'.
Draag helm en veiligheidsschoenen.

Opgelet: vallende voorwerpen

Indien nodig: breng opvangnetten aan bij grote werkzaamheden.

*Afspraken gelden zowel voor vaklui als voor contractoren.

Communiceer goed met je collega-vakmannen
en foreman/brigadier over de maatregelen die
genomen moeten worden. Geef feedback en
wijs op onregelmatigheden.
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