Instructies voor
medewerkers
die werkzaamheden
verrichten op een
(onbekende) locatie

Alle locaties en situaties:

. vraag naar een veiligheidsinstructie van de verantwoordelijke ter plaatse
en volgt deze op;
. draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (helm,
veiligheidsschoenen, -vest, -bril, etc.);
. maak aan de verantwoorde ter plaatse bekend waar je je bevindt en
betreed zonodig onder begeleiding de locatie;
. houd veilige afstand van gevaarlijke werkzaamheden en gevaarlijke
situaties;
. vermijd contact met (mogelijk) gevaarlijke stoffen;
. vraag om assistentie in risicovolle situaties, zoals bij geweld en agressie
of dreiging daarvan;
. trek tijdig terug indien de situatie niet veilig is;
. indien je bent blootgesteld aan gevaarlijke substanties vraag direct op
medische bijstand;
. indien je te maken hebt gehad met agressie en/of geweld, dien je dit te
melden bij je leidinggevende en zonodig vragen om psychische bijstand.

Met minimaal twee personen werken:
. bij openbare wanorde;
. als er agressie of geweld verwacht kan worden;
. werken op hoogte;
. bij wapens.

Het is verboden:

. zonder begeleiding en zonder inzage in het actuele inspectierapport
steigers, hijskranen, vliegtuigen, schepen te betreden;
. op een treinspoor te staan.

Aanvullende instructies bij onderstaande specifieke situaties

Het weer:

. overweeg de noodzaak om te reizen bij slechte weercondities;
. draag geschikte kleding;
. drink veel water bij hitte;
. schuil in grote gebouwen of voertuigen bij onweer;
. bescherm jezelf bij storm;
. loop niet in snel stromend water;
. let op voor gevaren bij overstroming en onderwater gelopen ruimtes.

Branden:

. schat de situatie in en houd afstand;
. wees alert op ontploffingsgevaar en vrijkomende gevaarlijke stoffen
(roet en dampen);
. keer je van de wind af;
. kom pas naderbij wanneer de hulpdiensten zijn gearriveerd
en hiervoor toestemming hebben gegeven;
. onderzoek de mogelijkheid tot een ontsnappingsroute,
zodat je - indien nodig - snel weg kunt.

Gevaarlijke dampen en stoffen, chemicaliën microben:

. draag - indien de veiligheidsinstructie van de verantwoordelijke ter
plaatse dit voorschrijft - aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen
zoals ademhalings-bescherming en/of huidbescherming;
. volg de hygiëne procedures alvorens voedsel of drinken te nuttigen.

Explosiegevaar:

. schat de situatie in en houd een veilige afstand;
. maak geen gebruik van mobiele telefoon, draadloze radiomicrofoon,
verlichting etc. want dit creëert een risico op ontsteking van brandbare
stoffen.

Bewegende voertuigen:

. draag gordels;
. vraag de bestuurder toestemming hem/haar te interviewen;
. interview de bestuurder alleen als die zelfverzekerd en ervaren is;
. geef de bestuurder de instructie zich te concentreren op het rijden
en niet naar de interviewer te kijken;
. zorg dat apparatuur niet het zicht van de bestuurder belemmert;
. hoofdsteunen mogen niet worden verwijderd;
. apparatuur moet vaststaan, en mag geen risico opleveren bij een botsing;
. selecteer - indien mogelijk - een rustige weg en een rustig tijdstip.

Gerechtsgebouwen:		

. wees alert op agressie;
. trek eventueel tijdig terug;
. vraag zonodig (alsnog) om assistentie;
. sta niet direct voor de in- of uitgangen van voertuigen
(in geval deze snel aankomen en de media willen vermijden).

Fabrieken:

. trek geen aandacht van mensen die met gevaarlijk werk bezig zijn;
. houd afstand van machines en werktuigen.

Boerderijen:

. houd veilige afstand van grote dieren, houd een barrière ertussen;
. houd meer afstand van dieren als je zwanger bent;
. wees alert op stoffen en nevels zoals pesticiden en schoonmaakartikelen.

Werken op hoogte:

. houd een veilige afstand van de rand (minimaal 2 meter)
en markeer deze zonodig;
. draag een valbescherming (in alle gevallen, dus ook bij veilige afstand?)
onder begeleiding van een bevoegd persoon;
. creëer een valbescherming beneden .

Werken op snelwegen:

. check of toestemming van de politie nodig is;
. draag een goed zichtbare jas (liefst met reflexies);
. betreed de weg niet, tenzij deze is afgezet.

Steigers en ladders:

. check of ze stevig staan en in goede conditie zijn;
. tijdens beklimming van de ladder mogen materialen niet worden
gedragen.

Sportvelden:

. blijf op minimaal twee meter van het speelveld;
. maak je vertrouwd met de vluchtroutes van het sportveld.

Wapens:

. je mag slechts in aanwezigheid zijn van wapens die worden afgevuurd
(incl. losse flodders), als je eigen veiligheid vooraf is vastgesteld;
. houd een veilige afstand, camera met een zoomlens gebruiken;
. de lijn waarbinnen gevuurd wordt, moet aangegeven zijn en je mag
dit gebied niet doorkruisen;
. draag gehoorbescherming.

