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AVV ALGEMENE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1.0 INLEIDING
MEBIN-personeel, ingeleende krachten, stagiairs, personeel van firma’s, bezoekers en
leveranciers, zijn gehouden aan de wettelijke bepalingen, MEBIN-voorschriften en –
instructies op veiligheidsgebied onverkort op te volgen en uit te voeren. Toezichthoudend
personeel van MEBIN is steeds bevoegd betere voorzorgsmaatregelen te treffen indien
naar hun inzicht de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere medewerker is in
de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen,
waarmee hij samenwerkt.
Bij MEBIN wordt gewerkt conform een werkvergunningsprocedure. Dit betekent o.a. dat
alle derden die werkzaamheden op het MEBIN-terrein of in productiegebouwen verrichten
volgens deze procedure moeten werken. Onder andere is het in- en uitschrijven in het
logboek van de afdeling, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, een verplichting.
Uitgezonderd zijn kortstondige bezoekers, zie 3.2.
Algemeen geldt: “Je werkt hier veilig of je werkt hier niet”

2.0 GELDIGHEIDSGEBIED
Deze voorschriften gelden voor iedereen die zich in de fabrieksgebouwen in de kantoren
of op de terreinen van MEBIN bevindt.

3.0 TOEGANG TOT DE TERREINEN EN FABRIEKSGEBOUWEN
3.1 De terreinen en gebouwen zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit
hoofde van hun functie werkzaamheden moeten verrichten, in opdracht van of
na toestemming van de afdelingsleiding. Kortstondige bezoekers zoals
vertegenwoordigers, leveranciers, relaties e.d. dienen zich bij aankomst te
melden. De VCA-contactpersoon is ervoor verantwoordelijk dat de bezoeker bij
het betreden van het bedrijf de veiligheidsvoorschriften naleeft. Bij het
bezoeken van afdelingen anders dan de eigen afdeling, dient men zich steeds
in- en uit te schrijven in het op de afdeling aanwezige logboek. De VCAcontactpersoon zorgt ook dat de bezoeker via de kortste weg de aangegeven
plaats bezoekt en nadien weer direct het bedrijf verlaat.
3.2 Personen die niet op de hoogte zijn van geldende veiligheidsbepalingen
dienen altijd vooraf aan werkzaamheden van welke aard ook geïnformeerde te
worden over de veiligheidsbepalingen. Voorafgaand aan vergaderingen of
bijeenkomsten dienen deze veiligheidsbepalingen ook altijd te worden
voorgelezen
LET DUS GOED OP !
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4.0 ONGEVALS- EN BRANDMELDING
4.1 Bel bij ongeval en brand onmiddellijk het alarm nummer en geef hierbij
duidelijk op:
4.1.1 Uw naam en de firmanaam en de afdeling waar u voor werkt.
4.1.2 De plaats en adres van het ongeval of brand en de aard en de
gevolgen van het ongeval of brand.
4.1.3 De plaats waar de ambulance of brandweer wordt opgewacht.
4.2 Indien nog geen deskundige hulp aanwezig is en u die zelf niet kunt verlenen,
houdt u zich dan aan de volgende richtlijnen:
4.2.1 Geef zelf zoveel mogelijk hulp en zorg er tevens voor dat u zelf
niets kan overkomen terwijl u deze hulp verleent.
4.2.2 Zorg dat bij een ongeval de machines, die de veiligheid in gevaar
kunnen brengen, direct gestopt worden.
4.2.3 Zorg dat de betreffende elektrische voeding direct uitgeschakeld
wordt.
4.2.4 Vermijd inademing van vrijkomende dampen of gassen die verdacht
en misschien schadelijk zijn voor de gezondheid.
4.2.5 Regel het verkeer en draag zorg dat verdere ongevallen voorkomen
worden.
4.3 Overtuig u vooraf omtrent de plaats van de brandblusapparaten in uw
werkomgeving en bekijk tevens een eventuele vluchtroute.
4.4 Tracht het begin van de brand met een brandblusapparaat te bestrijden.
4.5 Stel uw directe leidinggevende ervan in kennis dat een brandblusapparaat is
gebruikt. Hij dient ervoor te zorgen dat dit apparaat zo spoedig mogelijk wordt
vervangen.
5.0 VERKEERSREGLEMENT
5.1 Iedereen is verplicht zich aan de “Wegen verkeerswet” te houden want deze is
van kracht op de Mebin locaties.
5.2 Op het terrein is een algehele snelheidsbeperking van 10 km/uur van kracht of
minder indien aangegeven.
5.3 Op het fabrieksterrein dienen fietsen en motorvoertuigen te worden
geparkeerd op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
5.4 Bestuurders van specifieke bedrijfsvoertuigen zoals, laadschoppen, heftrucks
enz., dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat door MEBIN
afgegeven of goedbevonden rijvaardigheidsbewijs.
5.5 De hekjes/ paaltjes/ borden enz. waarmee de werkplek kan worden afgezet
moeten na tijdelijke verplaatsing weer in de oorspronkelijke stand worden
teruggeplaatst.
5.6 Deuren van laag- en hoogspanningsruimten mogen niet door geparkeerde
voertuigen, containers e.d. worden versperd.
5.7 Bij geconstateerde afwijkingen van de verkeersreglementen heeft een ieder de
plicht onverwijld de toezichthouder te waarschuwen en het gesignaleerde te
melden.
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6.0 VERBODEN
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Het is verboden machines te bedienen of in bedrijf te nemen door
een ander dan het bevoegde bedieningspersoneel van de betreffende
machines.
Het is verboden hekken, borden, veiligheidsmiddelen en
brandblusmiddelen te blokkeren, te bedekken, onzichtbaar te maken of te
verplaatsen.
Het verwijderen van tijdelijk geplaatste verkeersveiligheids- of
waarschuwingsborden mag slechts gebeuren door de betreffende
toezichthouder onder wiens verantwoording de borden zijn aangebracht.
Het is verboden over transportbanden te klimmen of onder
transportbanden door te kruipen, ongeacht of ze in of buiten bedrijf zijn.
Het is verboden deuren, poorten en nooduitgangen te blokkeren. Deze
moeten altijd worden vrijgehouden.
Het is verboden fabrieksgebouwen en werkterreinen te betreden onder
invloed van alcohol of verdovende middelen.
Het is verboden voor personeel van derden zich zonder een geldige
legitimatiekaart op het fabrieksterrein te bevinden. Als door het
toezichthoudend personeel hierom gevraagd wordt, moet personeel van
derden zich kunnen legitimeren.
Het is verboden zich onder of op lasten te bevinden die in kranen, takels,
lieren e.d. hangen. Het hijsgebied dient steeds gemarkeerd en afgezet te
zijn.
Het is verboden om ongekeurde, niet gelabelde of afgekeurde steigers te
betreden of steigers zelfstandig te wijzigen. Van onveilige steigers dient
men direct het label te verwijderen en te voorzien van een sticker
“afgekeurd”. De labels dient men bij de toezichthouder in te leveren.
Het is verboden looproosters en/ of vloerdelen uit vloeren (raatvloeren) weg
te nemen als deze niet direct teruggeplaatst worden.. Roosters en
vloerdelen dienen steeds deugdelijk geborgd te zijn tegen wegschuiven,
kantelen en uitvallen.
Het is verboden op etages of daar waar val- of knelgevaar kan ontstaan
afzetband, afzetketting of gelijkwaardig materiaal toe te passen als
afzetting. Afzetting op genoemde risicovolle plaatsen dienen steeds
uitgevoerd te zijn van deugdelijk materiaal zoals hout en/of staal.
Afzetband, afzetketting en/ of gelijkwaardig materiaal mag in deze gevallen
alleen gebruikt worden als markering van de houten en/of stalen
afzettingen.
Het is verboden, mobiel telefonerend lopend of rijdend, zich te verplaatsen
op een Mebin fabrieksterrein of gebouw in verband met struikel gevaar of
val gevaar of aanrijd gevaar.

7.0 AFVALSTOFFEN
Met afvalstoffen worden bedoeld alle stoffen welke binnen MEBIN vrijkomen en waarvan
MEBIN zich ontdoet door aanbieding aan derden.
7.1

Probeer het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken.
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7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7.8

Alle afvalstoffen dienen (gescheiden) aangeboden te worden in het op het
bedrijf aanwezige milieupark, alwaar containers, drums, boxen, vaten of
andere voorzieningen aanwezig zijn. Derden dienen hun eigen afvalstoffen
zelf af te voeren indien er geen andere afspraken zijn.
Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
Het is verboden afvalstoffen weg te spoelen via de riolering en of
oppervlakte water.
Het is verboden van buiten afvalstoffen op het fabrieksterrein binnen te
brengen.
Procesreststoffen, zoals morsmateriaal van grond-, brand- hulpstoffen en
cement, dienen zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en in het proces
teruggevoerd te worden.
Het schoonspuiten van voertuigen is alleen toegestaan op de
autospuitplaats alwaar bezinkputten waarborgen dat er geen proces
reststoffen via de riolering wegspoelen.
Het afspuiten van voertuigen op de los bouwplaats is alleen toegestaan op
de door de ontvanger aangewezen spoelplaats. (nooit in de berm)

8.0 GEDRAGSREGELS OP TERREINEN EN IN GEBOUWEN
8.1
Iedereen moet meehelpen de veiligheid te bevorderen.
8.2
Bij voorkeur met 2 personen werkzaam op een werkplek c.q. locatie.
8.3
Iedereen is verplicht de persoonlijke en algemene hygiëne te bevorderen,
de van bedrijfswege verstrekte voorzieningen te gebruiken en zijn
medewerking aan de instandhouding hiervan te verlenen.
8.4
Moeten er werkzaamheden in een afdeling worden verricht waarvan men
de veiligheidsvoorschriften niet kent, dan moet men vooraf bij de
leidinggevende naar de aldaar geldende voorschriften en gevaren
vragen. De leidinggevende dient de gevraagde voorschriften en
maatregelen te instrueren. Vraag hierom!
8.5
Iedereen is verplicht zich aan de veiligheidsinstructies te houden die op
waarschuwings-, gebods- en verbodsborden zijn aangegeven.
8.6
Iedereen is verplicht een ander die onveilig werkt, zich onveilig gedraagt of
op andere wijze de voorschriften overtreedt, hierop attent te maken. Dit
veiligheidsgesprek dient te worden opgenomen in het registratiesysteem
Qualios. In het bijzonder dient dit bij nieuw aangesteld personeel en/of
ingeleend personeel te gebeuren.
8.7
Iedereen die een onveilige situatie en/ of handeling bemerkt, dient de
verantwoordelijke leidinggevende of zijn eigen leidinggevende hiervan
onverwijld op de hoogte te brengen. De leidinggevende zal deze onveilige
situatie of handeling registreren in Qualios. Bij acuut gevaar dient hij zelf
direct in te grijpen.
8.8
Iedereen dient naar beste vermogen eraan mee te werken dat orde en
netheid in het bedrijf worden bevorderd.
8.9
Iedereen moet na het beëindigen van zijn karwei gereedschap en materiaal
opruimen.
8.10 looppaden in en buiten de gebouwen dienen goed begaanbaar te blijven.
8.11 Bij het werken boven de begane grond dienen gereedschappen en
materialen op een veilige plaats te liggen en zorgvuldig te worden
gehanteerd, zodat ze niet kunnen vallen. Zo nodig dient het terrein onder
de werkplek te worden afgezet.
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8.12

8.13
8.14

8.15

8.16
8.17
8.18
8.19

Gebruik alleen doedgekeurde gereedschappen en hulpmiddelen zoals
takels, ladders enz. die geschikt zijn voor het bestemde doel en gebruik ze
bovendien op de voorgeschreven wijze en controleer ze op goede werking.
Iedereen dient bij werkzaamheden aan maschine delen dit te slechts te
doen indien zij voldoende zijn opgeleid.
Iedereen dient machine-afschermingen die bij het uitvoeren van
werkzaamheden verwijderd zijn, na deze werkzaamheden, direct weer
terug te plaatsen.
Hout dient spijkervrij te worden gemaakt, scherven te worden opgeruimd,
afval- en afbraakmateriaal ordelijk te worden opgeslagen of zoveel
mogelijk gescheiden in vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
Het is voor personeel van derden verboden voor eigen doeleinden zelf
aansluitingen te maken op lucht-, water-, gas- en/ of elektrische systemen.
Roken slechts op daarvoor aangewezen en ingerichte plaatsen en niet aan
de hoofd ingang van een gebouw.
Elke vergadering dient vergezeld te gaan van een agenda punt “veiligheid”.
Elke vergadering of bijeenkomst dient voorafgegaan te worden met een
veiligheidsinstructie die aanwezig dient te zijn in elke mogelijke vergader
ruimte
Raadpleeg bij twijfel altijd een leidinggevende

9.0 HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
9.1 Men is verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
daadwerkelijk te dragen.
9.1.1 Aanwijzingen van toezichthoudend personeel dienen onverwijld
opgevolgd te worden.
9.1.2 Alvorens met werkzaamheden te beginnen in afdelingen waar men
niet bekend is, dient men zich via de verkregen werkvergunning te
overtuigen welke aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen
men moet dragen.
9.2 Personeel van derden dient door de eigen werkgever van persoonlijke
beschermingsmiddelen te worden voorzien. Slechts in hoge uitzondering
worden persoonlijke beschermingsmiddelen door MEBIN ter beschikking
gesteld. Zie procedure “Verstrekkingen aan firmapersoneel”.
9.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen.
9.3.1 Veiligheidshelm
Het dragen van veiligheidshelmen is in het gehele bedrijf voor iedereen
verplicht gesteld met uitzondering van kantoren, laboratoria,
bedieningsruimten kantines, was- en kleedruimten werkplaatsen,
magazijnen en rijdend materieel met gesloten cabines
Deze uitzonderingen zijn NIET van toepassing indien:
Het dragen verplicht wordt gesteld middels gebodsborden.
Er gevaar bestaat voor verwonding aan het hoofd door vallende
voorwerpen of stoten van het hoofd.
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9.3.2 Veiligheidsschoeisel
Veiligheidsschoenen of –laarzen moeten in het gehele bedrijf worden
gedragen met uitzondering van kantoren, kantines. Zodra op genoemde
uitzonderingsplaatsen werkzaamheden worden verricht waarbij voetletsel
kan ontstaan, moet ook daar veiligheidsschoeisel worden gedragen. Hoge
veiligheidsschoenen moeten worden gedragen bij lassen, branden,
autogeen-snijden en op die plaatsen waar hete deeltjes in de schoenen
kunnen vallen.
9.3.3 Kleding
Bij het uitvoeren van werkzaamheden op MEBIN-terrein is het dragen van
deugdelijke werkkleding verplicht. Het dragen van korte broek en het
werken met ontbloot bovenlijf is te allen tijde verboden. Te ruim zittende
kleding en/ of loshangende kledingstukken kunnen door draaiende
machinedelen worden gegrepen. Draag daarom goed passende en
gesloten bedrijfskleding. In werkplaatsen en fabrieksgebouwen en bij het
uitvoeren van vuurgevaarlijke werkzaamheden is het dragen van
vlamvertragende werkkleding verplicht. Het dragen van lang haar is
toegestaan, maar dient wel, waar nodig, onder een gesloten hoofddeksel
geborgd te zijn. De boven-kleding rond de borst dient voorzien te zijn van
reflecterende en/of signaalkleuren.
Een reflecterend en/of signaalkleurig verkeersvestje kan hiervoor worden
gebruikt.
9.3.4 Gehoorbescherming
Bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij de geluidsbelasting boven de
80 dB(A) uitkomt moeten doelmatige gehoorbeschermers worden
gedragen. Men is verplicht gehoorkappen of autoplastieken te dragen op
die plaatsen waar dit door middel van borden is aangegeven. De
geluidsbelasting is hier hoger dan 85 dB(A).
9.3.5 Oog-gelaatbescherming
Het dragen van doelmatige oog-gelaatbescherming is verplicht op plaatsen
waar dit met bebording is aangegeven
Contactlenzen
Het dragen van contactlenzen wordt ten sterkste afgeraden in verband met
stoffige omgeving of andere bedrijfsomstandigheden die tot (blijvende)
oogbeschadiging kunnen leiden.
9.3.6 Beschermende kleding en adembeschermingsmiddelen
Daar waar men wordt blootgesteld aan opname door de huid en aan
inademing van giftige, bijtende of schadelijke dampen, rook, stof e.d. moet
men beschermende kleding en doelmatige adembescherming gebruiken.
Het gebruik van wegwerpkleding is verboden vanwege de hoge mate van
brand cq. Verbrandingsgevaar.
Het gebruik en de toepassing van de verschillende
adembeschermingsmiddelen wordt omschreven in het
veiligheidsvoorschrift “Adembescherming”. (minimaal FFP3 masker)

Datum upload in MIKS augustus 2014

7

9.3.7 Verkeersvesten
Op de Mebin terreinen, de openbare weg en los-plaatsen dient men goed
zichtbaar te zijn door het dragen van reflecterende signaalstrepen en/of
signaal kleuren op de bovenkleding rond de borst.
Hiertoe kan een verkeersvestje worden gebruikt of boven-kleding voorzien
van reflecterende en/of signaal strepen of kleuren.
Bovendien dient op los-plaatsen het veiligheidsbeleid van de klant te
worden gevolgd in keuze van de signaalkleur en of reflecterende
bestreping..
Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld een oranje verkeersvestje moet worden
gedragen over gele signaalkleding.
9.3.8 Zwemvesten
Bij alle werkzaamheden waarbij men in het water kan vallen, is het dragen
van zwemvesten verplicht.
9.3.9 Handschoenen
Daar waar gevaar bestaat voor handverwonding dienen doelmatige
handschoenen te worden gedragen.
9.3.10 Schorten
Lederen schorten worden gedragen bij laswerkzaamheden.
9.3.11 Valbescherming
Daar waar gevaar bestaat voor het vallen van een hoogte (hoger dan 2.50
meter), moet een doelmatige valbescherming worden gebruikt. Bij MEBIN
mogen alleen harnasgordels worden toegepast. De vrije val mag nooit
meer dan 1.50 meter bedragen. In werkbakken van kranen, hoogwerkers
en gondels moeten aangelijnde harnasgordels gedragen worden.
9.3.12 Hangsloten
Door alle werknemers moeten hangsloten met kenteken of label, met
eventueel meer slotbeugels, worden gebruikt bij
onderhoudswerkzaamheden aan machines of apparaten die voorzien zijn
van een afsluitbare (stroomonderbreker) werkschakelaar.
De werkschakelaar dient in uitgeschakelde stand te worden afgesloten. Het
eigen hangslot dient gemerkt (kenteken) te zijn met naam,
personeelsnummer en naam of kleur van de afdeling of firmakenteken.
(Lock-out, tack-out, Try-out procedure, beschreven in D490.3 in MIKS)
9.4 Lasdampafzuiging
Bij laswerkzaamheden in ruimten met weinig ventilatie moet een
lasdampafzuigventilator worden gebruikt.
9.5 Messing Hamers
Op die plaatsen waar staaldeeltjes kunnen afspringen van te bewerken metalen,
bijvoorbeeld bij het plaatsen van slijtvaste beplating in een molen moeten messing
hamers worden gebruikt.
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Waarschuwing
Bij zeer veel werkzaamheden kunnen sieraden, zoals ringen, horloges, kettingen
e.d. gevaar opleveren.
Draag deze dan niet !!!
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