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Persoonlijke beschermings middelen
Er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig om eventueel letsel van geluidsoverlast, stof,
warmte e.d. te voorkomen. Gebruikt van deze beschermingsmiddelen is verplicht.
Deze middelen worden door de werkgever verstrekt vanuit het oogpunt dat hij verantwoordelijk is voor
de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de werknemer. De werknemer op zijn beurt is verantwoordelijk voor het gebruik van deze beschermingsmiddelen en indien ze niet voldoen dit aan de leiding te melden. Het is uitdrukkelijk verboden daar waar veiligheidsmaatregelen genomen of in acht
dienen te worden genomen, deze te negeren of niet toe te passen.
Helaas gebeurt het maar al te vaak dat eenmaal verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen vaak
als ongemakkelijk worden beschouwd en dan maar niet meer gebruikt worden. Dat dit ten koste kan
gaan van de persoonlijke gezondheid en dat dit grote risico’s met zich mee kan brengen wordt maar al
te vaak onderschat. De arbo-wet schrijft dan ook voor dat het de plicht van de werknemer is de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en bij het nalaten hiervan de werknemer beboet kan worden. Deze boetes worden door de arbeidinspectie opgelegd aan de werknemer.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn soms voorzien van een gebruiksaanwijzing. Volg de gebruiksaanwijzing en indien er problemen zijn meld dit dan onmiddellijk aan Acceso Payrolling B.V.
Omdat niet voor iedereen duidelijk hoeft te zijn wat nu persoonlijke beschermingsmiddelen zijn
volgt hier een lijst met een aantal middelen. Hierbij moet men wel bedenken dat een dergelijke
lijst nooit compleet kan zijn.
Gehoorbescherming inwendig (autoplastieken en proppen)
Gehoorbescherming uitwendig (kappen)
Oogbescherming
Gelaatbescherming
Veiligheidsschort
Veiligheidsoveral
Veiligheids handschoenen ( tegen zuur, zouten, warmte en verwonden)
Stofmasker (met verschillende filters voor verschillende soorten stof)
Dan zijn er ook nog middelen die verstrekt worden om het uitvoeren van werkzaamheden te verlichten
of te vergemakkelijken. Te denken valt dan aan, b.v , hef- en tilwerktuigen, verstelbare tafels en stoelen, transportmiddelen, werkkleding enz, enz.
Het werken met gereedschap en machines
Indien men werkzaamheden aan machines verricht dient men op de hoogte te zijn van de werking van
deze machines en de gebruiksvoorschriften en instructies door Acceso Payrolling B.V. gegeven op te
volgen. Het is niet toegestaan beveiligingen te verwijderen. Onveilige situaties dienen onmiddellijk te
worden gemeld aan Acceso Payrolling B.V. zodat deze passende maatregelen kan nemen.
Chemicaliën
Indien er chemicaliën worden gebruikt dient men de instructies op de verpakking op te volgen. Onder
chemicaliën worden alle reinigingsmiddelen verstaan die gebruikt worden om schoon te maken. Ondeskundig gebruik kan leiden tot ongelukken.
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Chemicaliën dienen na gebruik in de daarvoor bestemde kasten lof ruimten te worden geplaatst. Men
dient in acht te nemen dat Brandbare stoffen apart dienen te worden opgeslagen in speciaal hiervoor
brandwerende kasten of ruimten.
Alkalische stoffen en zuren dient men ook gescheiden te houden en deze nooit met elkaar vermengen.
Indien men in aanraking met chemicaliën komt dient men deze zo snel mogelijk van de huid of uit de
ogen te verwijderen. Bepaalde chemicaliën dient men met lauw water te verwijderen om te voorkomen
dat deze chemicaliën gaan stollen.
Gemorste chemicaliën dient men zo snel mogelijk te verwijderen. Op de veiligheidssheet staat aangegeven op welke wijze. Sommige chemicaliën kunnen met overvloedig water zodanig worden verdunt
dat er geen gevaar meer aanwezig is. Lege verpakkingen van chemicaliën dienen te worden retour
gestuurd naar de leverancier of te worden gespoeld met water zodat er geen gevaar meer bestaat van
lichamelijk letsel, als ze als afval worden afgevoerd.
Brand
Bij brand dient men het pand zo snel mogelijk te verlaten en men moet naar de aangegeven verzamelplaats gaan. Het is niet toegestaan de verzamelplaats te verlaten zonder toerstemming van de directie
of gemachtigde van de directie. Men dient de instructies op te volgen van de BHV-ers. De EHBO-ers
dienen hun verbandtas mee te nemen naar de verzamelplaats om eventuele gewonden eerste hulp te
kunnen bieden. Het is bij brand niet toegestaan gebruik te maken van liften of ander transport materiaal. Men dient het pand via trappen en gangen te voet te verlaten.
Veilig werken
Men dient ten allen tijde de werkzaamheden op een veilige wijze voor jezelf en collega’s uit te voeren.
Is dit niet mogelijk dat mag je weigeren de werkzaamheden aan te vangen en dienen er eerst passende
maatregelen genomen worden die er voor zorgen dat de werkzaamheden wel op een veilige manier
kunnen worden uitgevoerd. Ook hier geld, dat voorkomen beter is dan genezen en dient men onveilige
situaties onmiddellijk te melden aan de directie.
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