JANUARI 2019

SAFETY ALERT

WINTER EDITIE
LET OP!
We hebben al volop te maken met
het winterse weer. Sneeuw, ijs en
gladde wegen maken het soms
onmogelijk om veilig naar het werk te
komen. Neem in het geval van code
rood (KNMI) ’s ochtends contact op
met de voorman/uitvoerder op de
werklocatie om je reis voor te
bespreken. Indien deze niet kan
worden bereikt neem dan contact op
met je contactpersoon van TDC.

Het standpunt van TDC: veiligheid boven alles, dus bij twijfel thuisblijven!
Aangekomen op de locatie moet er extra oplettend worden gewerkt.
Bij extreme weersomstandigheden is bovendien de persoonlijke veiligheid van de steigerbouwer in het geding
(o.a. valgevaar, uitglijden, elektrocutie). Dit geldt bij:


Windkracht vanaf 8 Beaufort ( > 17,2 m/s)



Onweer en bliksem



Hevige sneeuwval of hagel



IJzel.

De juiste banden en bandenspanning/profiel onder de auto blijven aandachtspunten. Winterbanden in Duitsland
tijdens de wintermaanden zijn verplicht. Werkschoenen / laarzen met voldoende grip zijn een must. Een jas om je
te beschermen tegen de kou heb je nodig. Wanneer de opdrachtgever deze niet verstrekt geef het door bij je
contactpersoon binnen TDC Groep zodat dit voor jou geregeld kan worden.

Houd je persoonlijke veiligheid en die van je collega’s in de gaten!
Gladde steigers, bouwplaatsen met sneeuw en daken vol ijs maken het werken op de locatie’s gevaarlijk. De
leidinggevende op de locatie bepaalt of de locatie toegankelijk/veilig is om te werken. Te allen tijde willen wij jullie
erop attenderen dat het ten strengste verboden is om zonder PBM’s te werken. Dit is tevens in de cao vastgelegd.
Ga naar www.richtlijnsteigers.com als je meer te weten wilt komen over veilig werken op steigers.

WELKE LESSEN ZIJN ER GELEERD?



Blijf in contact met de opdrachtgever en TDC Groep om veiligheid incidenten vooraf te kunnen uitsluiten
en de kans erop te verkleinen.




Houd je PBM’s in goede conditie en vraag vroegtijdig vervangende PBM’s aan bij slijtage.



Let op gladheid en matig je snelheid.

Neem ‘s ochtends contact op met je voorman/uitvoerder op de werklocatie om je reis voor te
bespreken.
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