VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
VOOR HET OPRUIMEN VAN GLAS EN GEWAS NA STORM- EN HAGELSCHADE
Deze veiligheidsinstructie is bestemd voor medewerkers die glas moeten verwijderen en afvoeren.
Het kan dan gaan om (kapot) glas dat nog in de sponningen hangt en glas dat op de grond is
gevallen.
De instructie is verder van toepassing op medewerkers die het gewas dat nog glasscherven kan
bevatten moeten verwijderen en afvoeren.

De instructie is gegev en door:
Naam: ……………………………………………………………………………
Bedrijf: …………………………………………………………………………...
Functie: …………………………………………………………………………..
Te: …………………………………………….
Datum instructie: …………………………….
Handtekening: ………………………………………………………………….

De instructie is gev olgd door:
De ondertekenaar bevestigt hiermee dat hij de instructie heeft ontvangen en dat hij/zij nu weet hoe
veilig gewerkt kan worden, welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden en welke persoonlijke
beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.
Naam

Geboortedatum

Handtekening
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Samenv atting instructies
 Jongeren (< 18 jaar) mogen geen gevaarlijke werkzaamheden, met glas of op hoogte uitvoeren.


Maak eerst een inschatting van de situatie. Als er een risico is dat niet besproken is, stop dan met
de werkzaamheden en neem eerst contact op met de leidinggevende.



Controleer of er geen mensen in de kas onder je aan het werk zijn wanneer op het kasdek of vanaf
een hoogwerker of buisrailwagen wordt gewerkt.



Verwijder gebroken glas altijd van boven naar beneden en vanuit het pad naar achteren, zodat je
niet onder los glas hoeft te werken.



Werk veilig op hoogte dat wil zeggen met daarvoor bestemde hulpmiddelen zoals een hoogwerker,
officiële werkbak, buisrailwagen met reling rondom en valbesche rming.



De BHV-er(s) is/zijn: ……………………………………………..
en zijn te bereiken via tel. nr. ……………………………………



De verbandtrommel staat: …………………………………….

Persoonlij ke beschermingsmiddelen
Tijdens de werkzaamheden is het verplicht om volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te
dragen:
 Veiligheidshelm


Veiligheidsbril



Veiligheidsschoenen ( klasse S3; veiligheidsschoen met staal of kunststof tussenzool)



Handschoenen met een lange schacht / polsbescherming



Armbeschermers
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