Veiligheidseisen
voor logistieke bedrijven

Reinigingswerkzaamheden aan de voertuigen
Zo nodig, dienen voor de eliminatie van verontreiniging resp.
voor de verwijdering van uit de scheepswand stekende objecten bordestrappen, bordes of stellingen gebruikt te worden.
Voorlopige technische voorzieningen zijn ten strengste
verboden.
Ongevallen/incidenten
De EEW verwacht dat ongevallen/incidenten, die zich op
het fabrieksterrein voorgedaan hebben, het EEW-personeel
onmiddellijk meegedeeld worden (in principe controlekamer
resp. weegstation). Bijkomende noodzakelijke maatregelen
(inschakelen van de brandweer, ambulance etc.) worden dan
door het EEW-personeel gecoördineerd.
Verkeersveiligheid
Op het gehele fabrieksterrein geldt het wegenverkeersreglement.
Alcohol- en rookverbod
Op het fabrieksterrein geldt een absoluut alcoholverbod.
Het roken is uitsluitend in uitdrukkelijk kenbaar gemaakte
zones toegestaan.
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Ons doel:
Geen ongevallen in alle EEW faciliteiten
Wij hechten veel belang aan de veiligheid en lichamelijke
ongedeerdheid van d chauffeurs van leverings- en afvalverwijderingsvoertuigen in alle faciliteiten van EEW.
Geldigheidsgebied
Dit geldt voor alle faciliteiten van de EEW Energy from Wastegroep.
Bevoegdheden
Het logistieke bedrijf is bevoegd voor:
• beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen
• instrueren van de chauffeurs
• technische toestand van de voertuigen/containers (samen
met de bestuurder van het voertuig)
Aan de aan het weeg- en productiepersoneel gegeven
instructies moet gevolg gegeven worden.

Volgende standaards
moeten nageleefd worden.
Veiligheidsvoorzieningen
De aan de voertuigen geïnstalleerde beschermingsinrichtingen (bijvoorbeeld dakreling, opstapjes, opstaphulpmiddelen,
grendelinrichtingen etc.) dienen zo nodig gebruikt te worden.
Alle geïnstalleerde beschermingsinrichtingen moeten
technisch feilloos zijn.
Containers
De containers, in het bijzonder het vergrendel- resp. ontgrendelmechanisme van de kleppen, moeten zich in een technisch
feilloze toestand bevinden. Worden er in het kader van de
ingangscontroles door het EEW-personeel gebreken aan
containers of carrosserieën vastgesteld, die een risico voor
het uitladen van het materiaal kunnen vormen, dan wordt de
behandeling geweigerd.
Verwijdering van de vangnetten van de containers
Het verwijderen van de vangnetten dient door middel van
technische hulpmiddelen (stang, haak etc.) gelijkvloers of door
gebruikmaking van een bordes resp. trapladder te gebeuren.

Het beklimmen van de containers om de netten te
verwijderen, is ten strengste verboden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
De hierna vermelde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten
gedragen/aangedaan worden:
• veiligheidshelm
• veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen
• verkeersvest
• veiligheidsbril
• veiligheidshandschoenen
Kleine leveranciers vormen een uitzondering op deze bepaling
indien verzekerd is dat het uitladen in afzonderlijk beschikbaar
gestelde containers plaatsvindt.
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door EEW niet
ter beschikking gesteld.

