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Veiligheids notitie
GEVAARLIJKE OMGEVINGEN BEVATTEN:
Onveilig ladders en trappen

Beschadigde of gladde oppervlakten
Belemmerde loop paden

Slip gevaar

Te snel rennen of bewegen
De verkeerde schoenen en losse opgerolde
broekspijpen
Slechte belichting
MAAR DE GROOTSTE OORZAAK VAN VALLEN IS
ONVEILIG GEDRAG

Objecten

Schoeisel

Hoe je kan helpen de val-statistieken te laten dalen:
Dingen opruimen na gebruik
Zorgen voor voldoende belichting of zorgen
voor een krachtig handllicht
Loop en verander voorzichtig van richting als je
iets aan het tillen bent
Bedek alle vloer openingen of zet deze af met
een degelijk hek
Laat nooit vuil gereedschap of materiaal op de
vloer liggen

Werkzaamheden

“Doe het veilig of anders niet …….
er is tijd om goed te werken”.

Blokkeer nooit loop- en gang paden met
machinerie of apparatuur
Geen stroomkabels of luchtslangen onbemand
in de gangen achter laten
Nooit rommel op de trap laten slingeren
Nooit lading duwen of dragen die het
gezichtsveld blokkeren
Gebruik altijd de handreling als je van de trap af
loopt
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Safety alert
DANGEROUS AREAS INCLUDE:
Unsafe ladders and stairs
Damaged or slippery surfaces

Slipping

Obstructed walk ways
Running or moving too quickly
The wrong shoes and loose turn-ups on
trousers
Poor lighting
BUT THE BIGGEST CAUSE OF FALLS IS AN
UNSAFE ATTITUDE

Objects

Shoes

How you can help reduce fall statistics:
Put things away after use.
Ensure lighting is adequate or use a powerfull
hand light.
Walk and change direction slowly when carrying
a load.
Cover all floor openings or protect them with
guard rails.
Never leave rubbish tools or materials on the
floor

Work activities

Never block walkways or aisles with machines
or equipment.
Do not leave leads, power cables or air hoses in
walkways.

Do it safe or not at all…..
……There is always time to do it right

Never clutter the stairways with rubbish etc.
Never carry or push loads that block out vision.
Use handrail when walking on the stairs /
gangway

