Algemene veiligheidsinstructies Lefier
Deel 1: Algemeen

Minimaal in acht te nemen voorschriften

Gevaren door transportbewegingen op het
bedrijfsterrein.

•
•
•

Gevaren door aanwezigheid van brand-/explosiegevaarlijke materalen.

Verboden te roken op het gehele bedrijfsterrein, behalve in de
aangewezen zones.

Gevaren door concentratieverlies en een onjuist
beeld van de werkelijkheid.

Lopen alleen toegestaan binnen de gemarkeerde zones!
Steekt u een ‘verkeersgebied’ over? Zorg dan altijd voor oogcontact
met de bestuurder van het transportmiddel.
• Alle ‘niet eigen’ werknemers dragen een signaalkleurig hesje op het
bedrijfsterrein.
Zo voorkomt u aanrijdingen!

•
•

Algemene gevaren/risico’s bij alle voorkomende
werkzaamheden.

Maximumsnelheid: 15 km.

Verboden tijdens het werk onder invloed te zijn van alcohol, soften/of harddrugs of medicijnen die het concentratievermogen kunnen
beïnvloeden.
Verboden een (smart)phone te gebruiken tijdens het werk.

Voer VOOR AANVANG van de werkzaamheden een Laatste Minuut
Risico Analyse uit:
• Is mijn opdracht/taak duidelijk?
• Heb ik de juiste gereedschappen of apparatuur?
• Kan ik minimaal 3 mogelijke gevaren benoemen?
• Zijn hiervoor alle noodzakelijke maatregelen genomen?
Start alleen als het antwoord op alle vragen JA is!
In alle andere gevallen moeten eerst de tekortkomingen worden opgelost!

Algemene gevaren/risico’s door onveilige situaties.

Elke ‘onveilige’ situatie direct:
• veilig maken of
• markeren als risicopunt.
De situatie ALTIJD melden bij uw direct leidinggevende.

Algemene gevaren/risico’s door onveilige
handelingen.

Elke ‘onveilige’ handeling direct stoppen.
Een onveilige handeling ALTIJD melden bij uw direct leidinggevende.

Gevolgen van onveilig handelen en/of onveilige
situaties verplicht melden.

ALTIJD rapporteren bij de direct leidinggevende:
• Incidenten die hadden kunnen leiden tot een ongeval
• Ongevallen met schade en/of letsel
• Ongewenst gedrag van medewerkers en leidinggevenden

Algemene gevaren bij het bedienen van machines
en arbeidsmiddelen waarvoor een aanvullende
(aantoonbare) instructie vereist is.

Machines die alleen bediend mogen worden als daarvoor aantoonbaar
een instructie is ontvangen (certificaat / diploma / toolboxregistratie):
• stapelaars / hef- en reachtrucks
• portaal-, bovenloop- en kolomkranen
• machines en gereedschap-machines
• hoogwerkers
• alle overige niet genoemde aangedreven arbeidsmiddelen

Algemene gevaren bij het uitvoeren van
werkzaamheden waarvoor aantoonbare aanstelling
noodzakelijk is.

Werkzaamheden die alleen werknemers mogen uitvoeren die hiervoor
aantoonbaar zijn aangesteld (aanstellingsverklaring):
• werkzaamheden aan elektrische installaties
• onderhoudswerkzaamheden aan machines
• productielijnen opstarten

Algemene gevaren bij de uitvoering van alle
werkzaamheden.

Voer werkzaamheden altijd uit met inachtneming van de minimaal
gestelde voorschriften zoals deze benoemd zijn in deel 2:
Gevaar bij werkzaamheden.

Gevaren bij de uitvoering van specifieke
werkzaamheden.

ALTIJD vooraf een melding en TRA uitvoeren vanwege specifieke
veiligheidsregels bij alle werkzaamheden met gevaren die niet in deel 2
benoemd zijn, waaronder werkzaamheden:
• in besloten ruimtes
• aan elektrische installaties
• aan machines
• met risico op explosiegevaar
• in een ATEX-gebied
• aan ‘hoog-risico’-installaties
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Veiligheidsinstructies Lefier bij werkzaamheden
Deel 2: Gevaar bij werkzaamheden

Minimaal te nemen beheersmaatregelen

Algemene overal aanwezige risico’s
(meerdere risico’s en letsels).

•
•

Valgevaar door vallende middelen en/of
materialen (hoofdletsel).

Draag een veiligheidshelm bij werkzaamheden met risico op vallende
materialen op het hoofd.
Voorbeelden: kraanwerkzaamheden, werken onder steigers.

Contactgevaar door spattende materialen (vast
en/of vloeistof) (oog-/huidletsel).

Draag een deugdelijke veiligheidsbril bij en in de buurt van
werkzaamheden waarbij dit risico aanwezig is.
NB: Verspanend = aangesloten bril / hoge druk = gelaatsmasker.
NB: Corrosief = speciale handschoenen & speciale werkkleding &
aangesloten bril.

Snijgevaar door contact met scherpe delen
(huidletsel/lichamelijk letsel).

Draag werkhandschoenen afgestemd op de hoogte van het snij-risico.

Gehoorschade door blootstelling aan te hoog
geluidsniveau (gehoorschade op langere termijn).

Draag gehoorbescherming bij werkzaamheden hoger dan 85 Dba in
dezelfde ruimte of in de directe omgeving (aangegeven met pictogram).

Fysieke belasting door zwaar tillen en/of
ongemakkelijke werkhoudingen
(overbelasting en/of lichamelijk letsel op langere
termijn).
Valgevaar door struikelen vanwege contact met
ongewenste objecten (lichamelijk letsel).

•
•
•

Maximum tilgewicht zonder hulpmiddelen: 25 kg per persoon.
Gebruik waar mogelijk hulpmiddelen of til met meerdere personen.
Wissel uw werkhouding zo veel mogelijk af.

•
•

Houd werkplekken doorlopend netjes (= good housekeeping).
Houd transportroutes vrii.

Beknelling door (om)vallende materialen en/of
onverwachte bewegingen van materialen
(lichamelijk letsel).

•

Beknelling en/of snijden door werkzaamheden bij
machines met bewegende delen (lichamelijk
letsel).

•

Valgevaar door werkzaamheden <2,50 m hoogte,
inclusief werkzaamheden op trapjes (lichamelijk
letsel).

•
•
•

Zet werkgebied af, gebruik hulpmiddelen voor heffen, stel materiaal
stabiel op.
Gebruik altijd hulpmiddelen om te voorkomen dat materialen
onverwacht vallen van bijvoorbeeld werkbanken en -bokken.
Inspecteer machines vooraf op gebreken en aanwezigheid van de
juiste afschermingen.
Draag geen loshangende haren, kleding of handschoenen.
NOOIT beschermingen/veiligheidsmaatregelen verwijderen en/of
uitschakelen.
Gebruik stevige opstapjes en/of verhogingen.
Inspecteer ladders/trappen altijd vooraf op keuringen en/of gebreken.
Alle sparingen tijdens en na werkzaamheden afdekken/afzetten met
deugdelijk materiaal.

Valgevaar door werkzaamheden met een
stahoogte > 2,50 m, inclusief werkzaamheden op
ladders en/of trappen (lichamelijk letsel).

Neem boven 2,50 meter stahoogte maatregelen om valgevaar te
voorkomen:
• Inspecteer ladders, trappen en rolsteigers altijd vooraf op keuringen
en/of gebreken.
• Altijd aanlijnen in een hoogwerker.
• ALLE sparingen tijdens en na werkzaamheden afdekken/afzetten met
deugdelijk materiaal.
• Een bevoegd persoon bouwt de steigers op conform de
voorschriften. Bij een vaste steiger is dit een steigerbouwer; bij een
rolsteiger iemand die aantoonbaar geïnstrueerd is.
• Een vaste steiger is voorzien van een steigerkaart.
• Bij opbouw van een rolsteiger worden altijd de voorloopleuningen
gebruikt.
• Inspecteer arbeidsmiddelen altijd vooraf op keuringen en/of
gebreken.
• Gebruik veilige spanning voor apparatuur tijdens werken in een
‘besloten’ ruimte.
Neem altijd alle maatregelen die in de veiligheidsinformatiebladen of op
de werkplek-instructiekaarten voorgeschreven zijn.

Valgevaar door werkzaamheden op vaste
steigers en/of rolsteigers (lichamelijk letsel).

Elektrocutie door contact met spanning voerende
delen en/of geleidende delen (lichamelijk letsel).

Gezondheidsschade op korte en/of langere
termijn door blootstelling aan gevaarlijke stoffen
(gezondheidsschade op langere termijn).

Gezondheidsschade op langere termijn door
blootstelling aan fijn-, hardhout- en/of kwartsstof
(gezondheidsschade op langere termijn).

•

•
•

•
•

Draag deugdelijke werkkleding en veiligheidsschoenen S3.
Inspecteer vooraf altijd de arbeidsmiddelen op gebreken en/of
aantoonbare geldige keuringen.

Max. 25 kg

Gebruik apparatuur geschikt voor stofvrij werken bij boor-, sloop- en
slijpwerkzaamheden in steenhoudend materiaal.
Draag de juiste PBM bij werkzaamheden waarbij fijn- en/of kwartsstof
vrij kan komen.
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Gezondheidsschade op langere termijn door
blootstelling aan vezels uit isolatiematerialen
(gezondheidsschade op langere termijn).

Draag adembescherming, gesloten werkkleding en een veiligheidsbril bij
werkzaamheden met deze materialen.

Brand- en/of explosiegevaar door
werkzaamheden die dit kunnen veroorzaken
(meerdere risico’s en/of letsels mogelijk).

•
•

Verwijder brandbare materialen en stoffen uit de directe omgeving.
Houd blusmiddel paraat in de directe omgeving van de
werkzaamheden.

Oog- en/of huidbeschadiging door blootstelling
aan UV-straling bij laswerkzaamheden (oog-/
huidletsel).

•
•

Draag de juiste bescherming.
Zet de werkzaamheden af met lasschermen.

Aanrijgevaar door werkzaamheden waarbij
(interne) transportmiddelen worden gebruikt
(lichamelijk letsel).

•
•

Voer geen werkzaamheden uit in loop- en/of rijroutes.
Zoek eerst oogcontact met de bestuurder als u oversteekt of werkt in
de buurt van interne transportmiddelen.
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