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TERREIN REGLEMENT
Door BAG worden verontreinigde materialen bewerkt tot een secundaire bouwstof. Voor de veiligheid
van personen die zich bevinden op de terreinen van BAG gelden de onderstaande regels. Zie hiervoor
tevens het veiligheidsplan (I.01) en de folder ‘algemene veiligheidsregels BAG BV’.
1.
2.
3.
4.
5.
-

Op het terrein (In de vuile zone) is roken, drinken en het nuttigen van etenswaren verboden.
Alle op het terrein werkzame machines en auto’s moeten voorzien zijn van een overdrukunit
met een geschikt filter.
Alle mensen die in de vuile zone komen melden zich bij een werknemer van BAG, nemen kennis
van het terreinreglement en schrijven zich hier in- en uit.
Bezoekers mogen alleen onder begeleiding van een medewerker van BAG de vuile zone
betreden.
Tijdens werkzaamheden op het terrein dienen de navolgende beschermingsmiddelen te worden
gedragen:
Overall;
Veiligheidsvest/oranjejas;
Veiligheidsschoenen / -laarzen;
Handschoenen;
Helm (in de nabijheid van grondverzetmachines en/of installaties).
Het betreden en verlaten van de vuile zone geschied via de sanitaire unit, waar vervuilde
kleding etc. voor schone kleding wordt verwisseld.
Bezoekers dienen tenminste veiligheidsschoenen / -laarzen en veiligheidsvest te dragen.

6.
7.
8.
9.

Bij het verlaten van de vuile zone via de sanitaire unit voor te drinken, eten of gebruik te maken
van het toilet dient u de handen en eventueel gezicht grondig te wassen.
Machines dienen het terrein gereinigd te verlaten.
Indien de veiligheid het vereist geven daartoe bevoegde BAG medewerkers aanvullende
instructies, deze dienen direct te worden opgevolgd.
Bij het niet opvolgen van het terreinreglement kan de toegang per direct worden ontzegd door
de terreinbeheerder of leidinggevende.
Bij twijfel over de veiligheid voor of tijdens werkzaamheden dient men het werk direct te
onderbreken en de terreinbeheerder of leidinggevende te waarschuwen. Hoofdpijn of
misselijkheid dient men dit altijd de te melden bij de terreinbeheerder.

UITZONDERINGEN VOOR CHAUFFEURS WELKE MATERIALEN KOMEN BRENGEN OF HALEN
1. De auto’s hoeven niet voorzien te zijn van een overdrukunit.
2. De chauffeurs behoeven zich niet in te schrijven.
3. Voor een kortstondige inspectie van de laadbak mag de auto verlaten worden. De chauffeur
draagt zorg voor het schoonhouden van de eigen cabine.
4. Alle auto’s zijn voorzien van een lekdichte bak met kleppen of zeilen.
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