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VGM Introductie Bouwplaats
VGM introductie
Bouwplaats medewerkers moeten voordat zij starten met de werkzaamheden op de hoogte zijn van
onderstaande voorschriften.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bij werkzaamheden op locatie: Draagplicht: Geschikte werkkleding of overall, veiligheidsschoenen,
veiligheidshelm en bij specifieke werkzaamheden een veiligheidsbril en/of gehoorbescherming.

Melding van (bijna) ongevallen en rapportage
-

Begeleid bij licht letsel de getroffenen naar de EHBO-post.
Meld bij een ernstig ongeval dit ter plaatse via het alarmnummer.
Meld het ongeval bij de directie.
Vul een ongevallenmeldingsformulier in.
Ook gemeld en geregistreerd dienen te worden bijna-ongevallen en ongevallen met grote materiële schade.

Hoe te handelen bij brand ?
-

Meld brand en/of explosie door middel van de ter plaatse geldende brandmeldingsnummer.
Stel de leidinggevende direct op de hoogte.
Zorg altijd voor een vrije doorgang voor de brandweer.
Sluit gasflessen af en schakel ventilatoren en/of afzuiginstallatie uit.
Ga na of alle personen in veiligheid verkeren.
Start, indien mogelijk, met de beschikbare blusmiddelen met blussen. Neem hierbij geen enkel risico

Overige relevante veiligheidsvoorschriften
-

Het veranderen of buiten gebruik stellen van beveiligingen is ten strengste verboden.
Bij het werken op terreinen van derden gelden bovendien de daar geldende voorschriften.
Aanwezigheid en/of gebruik van drugs en alcoholische dranken op het werk is verboden.
Geldende rookverboden dienen te worden nageleefd.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden op terreinen van derden dient men zich te houden aan bepalingen
omschreven in de werkvergunning van de opdrachtgever.
Het is medewerkers van F5 Projectengroep ten strengste verboden wijzigingen aan te brengen aan steigers
en stellingen op de terreinen bij opdrachtgevers.
Werknemers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om risico’s voor de
veiligheid en/of gezondheid voor henzelf of andere te vermijden.
Het op de juiste wijze gebruiken van machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen,
hijsgereedschappen en andere hulpmiddelen.

