TECHNICUS
Denk eerst
aan uw veiligheid.

Zorg voor een absorberend tapijt voor
de hydrauliekolie en een opvangbak.

Baken uw
werkgebied af.

Dragen van een gordel op een
vorkheftruck is verplicht.

Meld uw aanwezigheid bij aankomst voor
een interventie.

Draag handschoenen tijdens
uw werkzaamheden.

Uw werkgebied dient schoon en vrij van
obstakels te zijn.

Respecteer de rijrichting
en voetgangerszones.

Respecteer de veiligheids- en gedragsregels
die gelden op de plaats van de interventie.
Teken het preventie- en veiligheidsplan als
dit vereist is voor de site.

Draag veiligheidsschoenen tijdens
uw interventies.

Gebruik geschikt gereedschap.

Zorg ervoor dat u de nodige vergunningen
bij heeft (elektrisch, loopkraan, rijbewijs).

Raadpleeg de noodprocedures
(verzamelpunt, hulpverleners...).

Draag een veiligheidshelm en -bril tijdens
uw werkzaamheden.

Werk in functie van de werkuren
die gelden op de site.

Blijf alert voor alle situaties.

Respecteer de instructies voor het gebruik
van chemische producten.

Draag gehoorbescherming
(antilawaaihelm of oordoppen).

Zorg ervoor dat er op de site een andere
persoon aanwezig is.

Als garantie voor het imago van de firma,
moet uw interventietruck op orde
en schoon zijn.

Zorg voor een hijsketting, blokken,
hefvorkverlengingen en een vest.

Ken de persoon die u in geval van nood
moet contacteren.

WERK VOLLEDIG VEILIG
TIJDENS EEN INTERVENTIE

?
Telefoonnummer voor noodoproepen

TECHNICUS
WERK VOLLEDIG VEILIG
IN UW OMGEVING

?

Denk eerst aan uw veiligheid.

Zorg voor een absorberend tapijt voor
de hydrauliekolie en een opvangbak.

Werk in functie van de werkuren
die gelden op de site.

Zorg ervoor dat u de nodige vergunningen
voor elektriciteit en loopkranen bij heeft.

Respecteer de veiligheids- en gedragsregels
die gelden op de plaats van de interventie.
Teken het preventie- en veiligheidsplan als
dit vereist is voor de site.

Draag handschoenen tijdens
uw werkzaamheden.

Zorg ervoor dat er op de site een andere
persoon aanwezig is.

Blijf alert voor alle situaties.

Respecteer de instructies voor het gebruik
van chemische producten.

Draag veiligheidsschoenen tijdens
uw interventies.

Ken de persoon die u in geval van nood
moet contacteren.

Uw werkgebied dient afgebakend te zijn.

Draag een veiligheidshelm en -bril tijdens
uw werkzaamheden.

Dragen van een gordel op een
vorkheftruck is verplicht.

Uw werkgebied dient op orde,
schoon en opgeruimd te zijn...

Draag gehoorbescherming
(antilawaaihelm of oordoppen).

Respecteer de rijrichting
en voetgangerszones.

Gebruik geschikt gereedschap.

Zorg voor een hijsketting, blokken,
hefvorkverlengingen en een vest.

Zorg ervoor, dat u uw rijvergunningen
bij heeft (heftrucks, hoogwerkers...).

Telefoonnummer voor noodoproepen

