Algemene veiligheidsregels
BAG BV

Ongevallen / Incidenten / Calamiteiten

Wanneer iedere seconde telt, bel direct 112 en
waarschuw daarna altijd een BHV-er of kantoor;
(tel 046-4330202) en meldt: • Je naam;
• Aard en omvang;
• Waar je bent;
• Aantal slachtoffers;
• En hun verwonding.

Instructie bij ongeval / incident:

- er komt z.s.m. een BHV-er ter plaatse;
- de hulpdiensten en bedrijfsleiding wordt ingeschakeld.
- Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg aanwijzingen van de BHV-ers en/of hulpverleners op.

Medewerker BAG:		
Firma:			

Bijna ongeval / gevaarlijke situatie:

Voor BAG BV is het enorm van belang om op de hoogte
te zijn van onveilige situaties en bijna ongevallen.
Een ieder heeft de verplichting om deze te melden.
Constateer je een onveilige situatie of bijna ongeval,
meldt deze direct aan een BHV’er of bel naar
kantoor: 046-4330202.

Bedankt voor uw medewerking.

Naam:
Datum:

BESTE BOUWSTOFFEN

Handtekening:

BAG BV

Industrieweg 1
6114 KP Susteren, Limburg
T: 046.433.02.02
F: 046.433.20.40
W: www.bagbv.nl

BAG BV is leverancier van funderingen voor de
grond- weg- en waterbouw en verwerker van verontreinigde grond en mineralen reststoffen.

Veiligheid bij BAG BV

Deze folder is bedoeld om (externe) medewerkers / bezoekers in te lichten over de
veiligheidsvoorschriften waaraan iedereen zich moet houden die werkt op terreinen
waar BAG BV actief is. Lees deze folder goed,
en houdt deze bij je.

Persoonlijke Beschermings Middelen

BHV’ers van BAG BV:

BAG BV verwerkt en bewerkt verontreinigde grond en minerale afvalstoffen tot een cementgebonden bouwstof, genaamd Vandolith®. Het belangrijkste bij het uitvoeren van deze
werkzaamheden is dat ze veilig gebeuren. Veilig voor alle mensen op de locatie en voor het
milieu. BAG BV accepteert géén gevaarlijk afval en (met) asbest (verontreinigde stromen)

Marc van Ham (molenbaas)
T: 06-15016319

Toegangsregels

Leon Briels (molenbaas)
T: 06-50248179
Bernard Degener (laadschop)
T: 06-52563254
Heinrich Gressmann (laborant)
T: 06-29513463
Jan Slenders (kantoor)
T: 06-29088193
Ay-Lan Tjiam (kantoor)
T: 046-4201876

Afvalstoffen bij BAG BV

De verontreinigde grond en minerale
afvalstoffen die BAG BV accepteert
bevatten hoofdzakelijk verhoogde
waarden aan zware metalen.
In principe wordt aangesloten bij 1Tklasse. Bij werkzaamheden met een
hoger risico wordt voorafgaand een
toolboxmeeting georganiseerd.

• Indien chauffeur, meldt je altijd bij de medewerker van de betreffende weegbrug.
Indien ingehuurd personeel, altijd melden
bij de molenbaas en/of laadschopmachinist.
• Meldt je af bij verlaten van het terrein.
• Personen jonger dan 18 jaar, zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven worden niet toegelaten op locaties.
• Op de locaties geldt een eet-, drink- en
rookverbod.
• Gebruik of in bezit hebben van alcoholen/
of drugs is verboden.

Hygiëne

• Trek werkkleding uit in de omkleedruimte.
• Was je handen en indien nodig je gezicht.
• Maak je laarzen/schoenen goed schoon.
• Vermijd contact met afval en verontreinigde grond e.d.
• Neem geen vuile werkkleding mee naar
huis.
• Houd je werkplek schoon en ordentelijk.

Veiligheidsvoorschriften

• Op het terrein geldt een max. snelheid
van 5 km/h.
• Let op de aanwezige waarschuwings-,
gebod- en verbodsborden.
• Pas op voor stofvorming, voorkom contact.
• Wees alert voor verkeer/materieel, blijf uit
hun werkgebied, zorg altijd voor oogcontact.
• Raak geen machines en/of draaiende
delen hiervan aan.
• Werk alleen met –vooraf te inspecterengoed onderhouden, gekeurd gereedschap en hijsmateriaal.
• Betreedt terreindelen NIET zonder toestemming van BAG en draagzorg voor
de juiste PBM’s, een ieder is hiervoor zelf
verantwoordelijk.

Draag op het terrein altijd:
• Signalerende kleding (hesje/jas).
• Beschermende kleding, bij mogelijk contact met
verontreinigde grond en minerale afvalstoffen.
• Veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen.
• Handschoenen, bij mogelijk contact met verontreinigde grond en minerale afvalstoffen.
•P
 3 mondkapjes zijn, bij droog weer en mogelijke
risico van stofvorming, voorhanden.

Grondverzetmachines

• Bestuurders van grondverzetmachines dienen
vakbekwaam te zijn.
• Grondverzetmaterieel moet jaarlijks gekeurd zijn
en moet zijn uitgerust met een overdrukinstallatie met een P3-filter.
•U
 itgangspunt voor machinisten is dat zij in de
cabine dienen te blijven en ramen en deuren
gesloten houden tijdens werkzaamheden.

Certificatie

BAG BV is gecertificeerd conform:
• ISO9001:2008
• BRL9322, BRL7500, BRL9335.

