thyssenkrupp Veerhaven B.V.

Total Integrated Management System
Algemene V&M Regels TKVH

Doc. Type
Revisienummer
Status
Revisiedatum
Geldig tot
Pagina

Instructie
1
Definitief
28-03-2019
28-03-2021
1 van 3

A. Algemene Veiligheids- en Milieuregels
De instructie geeft de veiligheidsregels aan boord bij thyssenkrupp Veerhaven en is van toepassing op alle medewerkers en
derden die zich bij ons aan boord begeven. In aanvulling op wetgeving en vergunningen is het volgende van toepassing:
Toegangsbepalingen
•
Het is niet toegestaan om de duwboten te betreden zonder toestemming van de bedrijfsleiding van tk Veerhaven.
•
In de regel zal toegang tot de boten vanaf een kade, steiger of via de bijboot plaatsvinden. Tijdens het
aan boord gaan is het dragen van een reddingsvest verplicht
•
Betreden van onze boten is alleen toegestaan na melding bij de kapitein (in de stuurhut). Deze draagt
zorg voor registratie van o.a. naam van de bezoeker, doel van het bezoek, aankomst- en vertrektijd op
de bezoekerslijst
•
De kapitein licht de geldende regels toe en bezoekers zijn verplicht een bezoekersverklaring te
ondertekenen. Overheidsdiensten en eigen personeel zijn hiervan uitgezonderd.
•
Toegang wordt uitsluitend verleend voor dat gedeelte van de boot waar men in verband met de aard
van het bezoek of werk dient te zijn. Indien nodig wordt een begeleider aangewezen.
•
Aanwijzingen van de kapitein en het personeel dienen te worden opgevolgd. Deze betreffen o.a.: de te
volgen routes, afwijkende regels (bijzondere situaties) en eventuele van toepassing zijnde gevaarlijke
situaties;
•
Wees alert op gladde (natte) ondergrond die voor struikel- of valgevaar kan zorgen.
•
Houd rekening met het feit dat een deel van de bemanning tijdens uw bezoek rust houdt of slaapt. Maak
daarom geen harde geluiden tijdens het passeren van de bemanningshutten.
•
Verlaten van de boot is alleen toegestaan na afmelden bij de kapitein (in de stuurhut).
Algemene en persoonlijke veiligheid
•
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en mede verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen. Een
ieder dient al het mogelijke te doen om ongevallen, onveilige situaties en milieuschade te voorkomen;
•
Iedereen is verplicht zich aan de veiligheidsinstructies, -voorschriften en waarschuwingssignaleringen te houden. Het is
verboden waarschuwingssignaleringen of beveiligingen te verplaatsen, te verwijderen of te blokkeren;
•
Iedereen aan boord is verplicht tot het gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (zie onder
voor specificatie). Waar aangegeven en/of voorgeschreven moeten andere en/of aanvullende persoonlijke
beschermingsmiddelen worden gebruikt (specifiek geldend voor de uit te voeren werkzaamheden of locatie van de
werkzaamheden); bijvoorbeeld gehoorbescherming of extra verlichting.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

ALTIJD
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Buiten de accommodatie

Machinekamer

Duwbakken
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Men dient zich niet onnodig op te houden op plaatsen waar wordt gewerkt, met name niet bij installaties of binnen het
werkbereik ervan als ook binnen afgezette gebieden. Loop nooit onder hijslasten door;
Gebruik materialen (zoals gasflessen), gereedschappen en dergelijke zodanig dat de veiligheid van mens en machine er
niet door in gevaar kan worden gebracht;
Het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt alleen op het terrein toegestaan na toestemming van de kapitein of de
verantwoordelijke van thyssenkrupp Veerhaven die de begeleiding verzorgt;
Bij werken aan of bij hydraulische installaties is het dragen van lichaam bedekkende kleding eveneens verplicht.
Specifieke veiligheidsvereisten en veiligheidsmaatregelen worden via de verantwoordelijke opdrachtgever verstrekt.
Bij valgevaar op hoogtes boven de 2 meter moeten adequate maatregelen genomen worden die vallen van hoogte of in
het water voorkomen.
Als u iets niet (precies) duidelijk is vraag dit dan meteen.

Werkzaamheden
Het is niet toegestaan om werkzaamheden aan boord van thyssenkrupp Veerhaven te verrichten zonder dat de
werkzaamheden zijn doorgesproken met de opdrachtgever van thyssenkrupp Veerhaven en specifieke veiligheidsmaatregelen
zijn genomen.
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Milieuzorg, orde en netheid
Bij vrijkomen en/of gebruik van stoffen die het milieu op enige wijze nadelig kunnen beïnvloeden, moeten direct in overleg met
de verantwoordelijke afdeling aanvullende milieubeschermende maatregelen worden getroffen. Aanvullend geldt:
• Houd afval gescheiden en deponeer het in de daarvoor bestemde containers en zakken;
• Voorkom verontreiniging van de ruimte/vloer door gasolie, olie, verf en andere vervuilende stoffen;
• Voorkom onnodig gebruik van energie en overmatige geluidshinder;
• Voorkom stofvorming tijdens de vaart en het uitvoeren van de werkzaamheden;

Draag in zijn algemeenheid zorg voor orde en netheid, waaronder:
•
Zorg voor een schone opgeruimde werkplek voor, tijdens en na de werkzaamheden;
•
Draag lang haar niet los, draag geen loshangende kleding(stukken) en geen sieraden of andere voorwerpen die een
risico vormen voor de drager ervan;
•
Houd vluchtwegen en toegang tot noodvoorzieningen vrij van obstakels.
Rookverbod en andere verboden
Het is verboden:
•
Om binnen de accommodatie (gezamenlijke ruimten) of op plaatsen waar dit specifiek is aangegeven,
te roken.
•
Alcoholhoudende dranken en/of bewustzijn-veranderende middelen en medicijnen voorhanden te
hebben, te gebruiken en/of daarvan onder invloed te verkeren, tk Veerhaven hanteert een "zero
tolerance" beleid
•
De boot of verblijfsruimtes te verontreinigen;
•
Voor derden om te fotograferen, filmen of op enige andere wijze gegevens van bedrijfsvoering, installaties, uitvoering
van werkzaamheden e.d. vast te leggen, tenzij hiertoe door de kapitein of werkverantwoordelijke toestemming voor is
gegeven.
Brandpreventie
•
Het is verboden open vuur te gebruiken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend;
•
Vóór aanvang van "warm" werk moeten de vereiste vergunningen aanwezig zijn;
•
Vóór aanvang van "warm" werk moeten alle preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming van het ontstaan
van brand door bijvoorbeeld weg spattende gloeiende metaaldeeltjes;
•
Gevraagde aanvullende maatregelen worden schriftelijk vastgelegd.
Meldplicht afwijkingen (gevaren/schades/ongevallen/incidenten)
•
Een ieder, die zich aan boord begeeft of bevindt, dient zich zodanig te gedragen, dat daardoor de algemene veiligheid
van personen en goederen niet in gevaar wordt of kan worden gebracht;
•
Gevaar opleverende situaties of incidenten met (mogelijke) schade dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de kapitein
of aan de opdrachtgever van thyssenkrupp Veerhaven;
•
Meld brand, ongevallen of milieu incidenten direct (via de bemanning) aan de kapitein
Materialen, machines en gereedschappen
• Het door derden gebruiken van materialen, machines of gereedschappen, die eigendom van thyssenkrupp zijn, vereist
toestemming van de opdrachtgever. Zonder toestemming, opleiding en/of instructie is bediening, gebruik of inschakelen
niet toegestaan;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat het dragen van b.v. gereedschappen en materialen niet tot onveilige situaties kan leiden,
Wees bedacht op machines die plotseling (automatisch) kunnen gaan bewegen of draaien.
In werking zijnde (tijdelijke) installaties mogen niet onbeheerd worden achtergelaten;
Onbeheerd opgestelde installaties die buiten bedrijf zijn, moeten tegen onbevoegd gebruik zijn beveiligd;
Voor het verrichten van werkzaamheden aan of bij installaties en de boot moet eerst toestemming worden gegeven door
de kapitein of verantwoordelijke opdrachtgever van thyssenkrupp Veerhaven.
Het is verboden te werken aan machines die niet conform de voorschriften veilig gesteld zijn;
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van thyssenkrupp Veerhaven elektrische installaties van derden aan het
voedingsnet van de boot te koppelen;
Alle te gebruiken materialen, machines of gereedschappen dienen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften te voldoen;
Alle medewerkers en derden die op de duwboot/bakken werkzaamheden verrichten, zijn verplicht om tekortkomingen of
gebreken aan gereedschappen, onderhoudsmiddelen en installaties direct te melden aan de kapitein of opdrachtgever.
Wees alert op scherpe en puntige delen, nauwe doorgangen, draaiende delen, terug te plaatsen afscherming,
hoogteverschillen in de looppaden, het altijd sluiten van luiken in looppaden en speciale waarschuwingen.
Sluit luiken altijd na het verlaten van een ruimte of werkplek.

Documentnaam:

I ALGEMENE VEILIGHEID EN MILIEUREGELS TKVH V1.DOCX

thyssenkrupp Veerhaven B.V.

Total Integrated Management System
Algemene V&M Regels TKVH

Doc. Type
Revisienummer
Status
Revisiedatum
Geldig tot
Pagina

Instructie
1
Definitief
28-03-2019
28-03-2021
3 van 3

Aansprakelijkheid en sancties
thyssenkrupp Veerhaven (als ook de door haar te werk gestelde personen) is (zijn) niet aansprakelijk voor enige schade
geleden door hen die zich aan boord ophouden of bevinden.

Bij het niet nakomen van voorschriften, opdrachten of aanwijzingen zijn de volgende mogelijke sancties van toepassing:
•
Invordering van door thyssenkrupp Veerhaven geleden schade;
•
Stopzetting van de werkzaamheden zonder aanspraak op vergoeding van schade;
•
Verwijdering van boord;
•
Weigering van toegang aan boord voor onbepaalde duur.
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