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In dit document zijn de gedragsregels vermeld die binnen de Wijnen Bouwgroep op alle bouwplaatsen van toepassing zijn en waarvan
iedereen voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte moet zijn. U dient als onder- en/of nevenaannemer deze regels zelf met uw
personeel door te nemen vóórdat zij beginnen met de werkzaamheden op één van onze bouwplaatsen.
1
BETREDING BOUWPLAATS
- Werknemers dienen zich, vóórdat zij werkzaamheden gaan uitvoeren, te melden bij de uitvoerder van Wijnen.
- Werknemers dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) bij zich te hebben.
2
GEDRAGSREGELS
- Schreeuwen, grof taalgebruik en onfatsoenlijk gedrag wordt niet getolereerd.
- Werknemers zijn correct gekleed, kleding is onbeschadigd en bovenlichaam bedekt.
- Wijnen is niet verantwoordelijk voor bewaking van eigendommen van derden.
- Het bij zich hebben of onder invloed zijn van alcohol of drugs is verboden.
- Bij werkzaamheden buiten en in de open bouw zijn geen muziekdragers toegestaan.
- Houd de schaft- en toiletunits netjes.
- Roken op de bouwplaats is niet toegestaan, mits ter plaatse anders is aangegeven.
- Aanwijzingen van de (hoofd)uitvoerder dienen te worden opgevolgd.
- Verbods- en gebodsborden moeten worden nageleefd.
- Aangebrachte beveiligingen mogen niet worden verwijderd zonder toestemming van de (hoofd)uitvoerder.
- Meld aan de (hoofd)uitvoerder onveilige situaties en bijna-ongevallen.
- Zorg voor een schone en nette werkplek en voorkom dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen.
- Afval en reststoffen dienen te worden gescheiden en te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken of containers.
- Ga op een verantwoorde wijze met water en energie om, voorkom verspilling.
- Materiaal en gereedschap dient zodanig te worden opgeslagen dat deze geen belemmering vormen in het werk.
- Aan het eind van de dag dient de werkplek opgeruimd en veilig te worden achtergelaten.
- Respecteer de op de bouwplaats geldende werk- en rusttijden.
- Indien voorschriften en/of richtlijnen niet worden nageleefd volgt ontzegging tot de bouwplaats
3
PARKEERBELEID
- Parkeer uw vervoersmiddel op het aangewezen parkeerterrein. Zorg bij het parkeren dat u rekening houdt met de medegebruikers.
- Op het moment dat een vervoersmiddel is geparkeerd, dient u daar aan te sluiten en niet elders op het terrein te parkeren.
4
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (pbm)
- Op de bouwplaats is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht.
- Op de bouwplaats is het dragen van een veiligheidshelm is verplicht.
- Bij werkzaamheden waarbij gevaar is voor oogletsel is een veiligheidsbril verplicht.
- Bij werkzaamheden waarbij gevaar is voor gehoorschade is gehoorbescherming verplicht.
- Bij werkzaamheden waarbij sprake is van stofoverlast is afzuiging en adembescherming verplicht.
- Bij brandgevaarlijke werkzaamheden is brandvertragende kleding verplicht, tevens dient een brandblusser bij de werkzaamheden
aanwezig te zijn.
- Bij het werken met gevaarlijke stoffen dienen de op het etiket voorgeschreven pbm gedragen te worden.
- Het werken op hoogte (richtlijn boven 2,5 meter) waarbij niet is voorzien in collectieve valbeveiliging dient een veiligheidsharnas te
worden gedragen.
- Alle pbm’s dienen gekeurd en in goede staat te zijn. Tevens heeft de werknemer instructie gehad in het dragen hiervan.
5
LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA)
De LMRA is een eenvoudig middel waarmee bij aanvang van de werkzaamheden door de werknemer zelf een laatste check kan worden
uitgevoerd op de veiligheidsaspecten. Het doel van de LMRA is om gevaren te herkennen op de eigen werkplek en de risico’s te elimineren.
Neem de volgende 3 stappen:
1.
Beoordeel het risico: begin niet meteen met werken, maar bekijk of er risico’s zijn.
2.
Neem maatregelen: Bedenk wat je moet doen om de risico’s weg te nemen en voer dit uit, eventueel in overleg met de (hoofd)uitvoerder.
3.
Start werk: als alles veilig is kun je starten met de werkzaamheden.
Onthoud de volgende regel: Ik ga pas werken als ik zeker weet dat het veilig is. Eerst denken, dan doen.
6
CALAMITEITEN
- Waarschuw de (hoofd)uitvoerder bij een calamiteit (denk hierbij aan een ongeval, een brand of iemand die onwel wordt).
- In het publicatiebord bevindt zich een alarmkaart met hierop relevante telefoonnummers.
- In de uitvoerders- en receptiekeet (indien aanwezig) is een brandblusser en EHBO-trommel aanwezig.
- Neem zelf geen onnodige risico’s en volg de instructies op van de bedrijfhulpverleners.
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