
KAART VAN YARA SLUISKIL B.V. 

ALARMSIGNAAL EN BERICHTGEVING: 

In geval van nood: (ongeval, brand, lekkage ….)

ALARMNUMMER

+31 (0)115 474 100
INTERN: 100

NOODSITUATIE 

• Duidelijk vermelden:  Wie u bent. 
    Wat er aan de hand is.
    Waar het incident zich voordoet.

Yara Sluiskil B.V. 
Industrieweg 10
4541 HJ Sluiskil

www.yarasluiskil.nl 

Pulserende claxontoon: 3 seconden luid, 1 seconde stil. 
[…3…] 1 […3…] 1 […3…] 1 […3…] 
Berichtgeving in het Nederlands

Einde alarm: 20 seconden claxontoon
[………………..20………………..]

IN GEVAL VAN ALARM:
• In de betreffende afdeling werkzaamheden onmiddellijk staken.
• Ga naar dichtstbijzijnde luidspreker en luister nauwgezet. 
• Zorg dat je de windrichting ter plaatse kent.

IN GEVAL VAN ONTRUIMING:
• Ingeval van toxische wolk, gebruik vluchtmasker.
• Ga naar een veilige verzamelplaats (zie kaart).
• Loop zo rustig mogelijk, dwars op de windrichting.
• Controleer op de verzamelplaats of u collega’s mist.
• Meld u via een noodtelefoon.
• Volg de instructies via de noodomroep nauwkeurig op.

Noodomroep: Iedere dinsdag om 10:00 uur wekelijkse test.
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MAP OF YARA SLUISKIL

ALARM SIGNAL AND ANNOUNCEMENT:

In case of emergency (accident, fi re, leakage…)

EMERGENCY NUMBER:

+31 (0)115 474 100
INTERNAL: 100

EMERGENCY SITUATION

• Mention clearly:   What your name is.
  What kind of accident happened.
  Where the accident happened. 

Loud note during 3 seconds, silent during 1 second etc.  
[ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ]

Information in Dutch language

End alarm: 20 seconds horn tone. 
[………………..20………………..]

IN CASE OF AN ALARM:
• If you are working at the involved plant, stop your 
  activities immediately.
• Go to nearest speaker and listen carefully .
• Make sure you know the wind direction on your location. 

IN CASE OF EVACUATION :
• In case of toxic cloud use escape hood. 
• Go to a safe assembly point (see map).
• Walk in transverse direction to the wind.
• Check at the assembly point if all your colleagues are present.
• Report yourself with emergency phone. 
• Follow the instructions on the emergency broadcasting carefully.

Alarm signal weekly test: each Tuesday at 10:00 o’clock. 

Yara Sluiskil B.V. 
Industrieweg 10
4541 HJ Sluiskil

www.yarasluiskil.nl ve
rs

ie
: 

ok
to

be
r 

2
0

15

SAFETY LEAFLET
Yara Sluiskil

 www.yara.nl v
er

si
on

: 
au

gu
st

 2
0

16

MAP OF YARA SLUISKIL

ALARM SIGNAL AND ANNOUNCEMENT:

In case of emergency (accident, fi re, leakage…)

EMERGENCY NUMBER:

+31 (0)115 474 100
INTERNAL: 100

EMERGENCY SITUATION

• Mention clearly:   What your name is.
  What kind of accident happened.
  Where the accident happened. 

Loud note during 3 seconds, silent during 1 second etc.  
[ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ]

Information in Dutch language

End alarm: 20 seconds horn tone. 
[………………..20………………..]

IN CASE OF AN ALARM:
• If you are working at the involved plant, stop your 
  activities immediately.
• Go to nearest speaker and listen carefully .
• Make sure you know the wind direction on your location. 

IN CASE OF EVACUATION :
• In case of toxic cloud use escape hood. 
• Go to a safe assembly point (see map).
• Walk in transverse direction to the wind.
• Check at the assembly point if all your colleagues are present.
• Report yourself with emergency phone. 
• Follow the instructions on the emergency broadcasting carefully.

Alarm signal weekly test: each Tuesday at 10:00 o’clock. 

Yara Sluiskil B.V. 
Industrieweg 10
4541 HJ Sluiskil

www.yarasluiskil.nl ve
rs

ie
: 

ok
to

be
r 

2
0

15

SAFETY LEAFLET
Yara Sluiskil

 www.yara.nl v
er

si
on

: 
au

gu
st

 2
0

16

N

AMMONIAK E CO2

AMMONIAK D

AMOP 2

AMMONIAK C UREUM 6 NitraatSILO 5

NitraatSILO 4

UreumSILO 3NitraatSILO 1/2

NITR.4NITR.2

NITR.3

CENTR.4

SALP.6

AMOP 1

UreumSILO 1/2UREUM 5SALP.7

CENTRALE

BREKERIJ

UREUM 8

VERLADING

POORT 1

POORT 2

POORT 3

KANTINE

WARMCO
WARMCO

Aanmeld punt

MEDISCHE DIENST

BEVEILIGING

BRANDWEER

UREUM 7

UREUM 7

UREUM 8

CONTRACTOR
PARK
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In geval van nood: (ongeval, brand, lekkage ….)

ALARMNUMMER

+31 (0)115 474 100
INTERN: 100

■ Duidelijk vermelden: Wie je bent.
 Wat er aan de hand is.
 Waar het incident zich voordoet.

ALARMSIGNAAL

Pulserende claxontoon: 3 seconden luid, 1 seconden stil.  
[…3…] 1 […3…] 1 […3…] 1 […3…]

Berichtgeving in het Nederlands en Engels

IN GEVAL VAN ALARM
■ In de betreffende afdeling werkzaamheden onmiddellijk staken.
■ Ga naar dichtstbijzijnde luidspreker en luister nauwgezet.
■ Zorg dat je de windrichting ter plaatse kent.

ONTRUIMINGSSIGNAAL

          Luchtalarm sirene:
          Berichtgeving in het 
          Nederlands en Engels

IN GEVAL VAN ONTRUIMING
■ In geval van toxische wolk, gebruik vluchtmasker.
■ Ga naar een veilige verzamelplaats (zie kaart).
■ Loop zo rustig mogelijk, dwars op de windrichting.
■ Controleer op de verzamelplaats of u collega’s mist.
■ Meld u via een noodtelefoon.
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VEILIGHEIDSREGELS GOUDEN REGELS
EEN WERKVERGUNNING IS VERPLICHT VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN

Het gebruik van een vluchtmasker Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

Verkeersbeperkende maatregelen

Naleven van de Gouden Regels redt levens en voorkomt letsel. 

Overtreding van een Gouden Regel zal een onmiddellijke 
disciplinaire reactie teweegbrengen. 

WERKEN OP HOOGTE: 
Een valgordel moet gebruikt worden.

WERKEN MET GEVAARLIJKE CHEMICALIEN:
Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt 
worden. 

WERKEN AAN ELEKTRISCHE APPARATUUR:
De spanning moet weggenomen en niet inschakelbaar zijn. 

WERKEN MET BEVEILIGDE APPARATUUR:
Beveiligingen mogen niet verwijderd of gebypasseerd worden 
zonder toestemming van de afdelingsleiding.

Andere gedragsregels 

1

2

ONZE VERBINTENIS M.B.T. VEILIGHEID
Yara verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de 
veiligheid en het welzijn van haar werknemers, contractors, 
bezoekers en buren. Veiligheid is iets dat ten goede komt van 
uzelf, uw familie en ons allemaal. Yara gelooft dat alle ongevallen 
en verwondingen te voorkomen zijn. Voor ons is veiligheid een 
keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is onze doelstelling en u 
maakt deel uit van het team om dat te bereiken.

YARA VEILIGHEIDSPRINCIPES 

VEILIGHEIDSFILOSOFIE 

Oogbescherming

Veiligheidshandschoenen

Verboden te roken Verboden te 
fotograferen 

zonder 
toestemming

Alcohol 
verboden 

Drugs verboden Mobiele telefoons 
verboden (waar 
aangegeven)

Gehoorbescherming Vluchtmasker 
bijhebben verplicht

Beschermende 
werkkleding

Veiligheidshelm Veiligheidsschoenen

Deze PBM’s zijn extra 
verplicht bij werken.

Additionele PBM’s worden aangegeven op borden bij 
blauwe lijnen of werkvergunningen. Bijvoorbeeld: 

Deze PBM’s zijn verplicht over 
het gehele Yara terrein 
(incl. lange mouwen).

De verkeerswetgeving geldt op het terrein. 
Parkeren is beperkt tot parking 1, parking 2 en parking 3, 
tenzij in het bezit van een parkeervergunning. 
De maximum snelheid is 30km/u.
Het gebruik van gsm tijdens rijden is verboden. 
Achteruit parkeren is verplicht. 
Zwakke weggebruikers hebben voorrang, tenzij 
anders aangegeven. 

Alle ongevallen kunnen worden voorkomen en veiligheid 
wordt als de basis beschouwd voor onze ‘license to operate’.

2

3

4

1

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1   minimalisering van risico’s tot een praktisch werkbaar 

niveau;
2.2  het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de 

tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het 
beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele 
discipline en continue verbetering van de veiligheid;

2.3  het stimuleren van medewerkers om veilig te werken.

Alle medewerkers en contractors dienen:
3.1 over de juiste competenties te beschikken om veilig te 

werken;
3.2  Steeds veiligheidsregels en richtlijnen na te leven;
3.3  Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen 

en veilig gedrag te stimuleren en te versterken;
3.4  Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en 

gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen. 

Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedereen en 
een arbeidsvoorwaarde.

3

4

GOUDEN REGELS

Werken op hoogte

Werken met gevaarlijke 
chemicaliën

Werken met beveiligde 
apparatuur, machines en hun 
beveiligingen

Werken aan energiehoudende 
apparatuur

Werken in besloten ruimten

Bij alle werkzaamheden op hoogte moet er een risicostudie worden uitgevoerd. 
Het niet gebruiken van een valbeveiliging zal leiden tot onmiddellijk ontslag.

Blootstelling aan chemische riciso’s moet geminimaliseerd worden en geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden wanneer dit blijkt uit 
de risicostudie.

Beveiligingen mogen niet verwijderd worden zonder schriftelijk toestemming 
(werkvergunning).

Alle energiebronnen moeten vrij zijn van energie en geborgd tegen inschakelen 
voordat de werkzaamheden starten.

Voor alle werkzaamheden in een besloten ruimte moet er een schriftelijke 
toestemming zijn voor het betreden van de ruimte. De besloten ruimte moet 
afgesloten zijn van alle aangesloten leidingen en energiebronnen. Gasmetingen 
moeten zijn uitgevoerd en een mangatwacht moet steeds aanwezig zijn.
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Deze PBM’s zijn extra 
verplicht bij werken.

Additionele PBM’s worden aangegeven op borden bij 
blauwe lijnen of werkvergunningen. Bijvoorbeeld: 

Deze PBM’s zijn verplicht over 
het gehele Yara terrein 
(incl. lange mouwen).

De verkeerswetgeving geldt op het terrein. 
Parkeren is beperkt tot parking 1, parking 2 en parking 3, 
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De maximum snelheid is 30km/u.
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Alle ongevallen kunnen worden voorkomen en veiligheid 
wordt als de basis beschouwd voor onze ‘license to operate’.

2
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4

1

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1   minimalisering van risico’s tot een praktisch werkbaar 

niveau;
2.2  het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de 

tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het 
beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele 
discipline en continue verbetering van de veiligheid;

2.3  het stimuleren van medewerkers om veilig te werken.

Alle medewerkers en contractors dienen:
3.1 over de juiste competenties te beschikken om veilig te 

werken;
3.2  Steeds veiligheidsregels en richtlijnen na te leven;
3.3  Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen 

en veilig gedrag te stimuleren en te versterken;
3.4  Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en 

gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen. 

Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedereen en 
een arbeidsvoorwaarde.

3

4

GOUDEN REGELS

Werken op hoogte

Werken met gevaarlijke 
chemicaliën

Werken met beveiligde 
apparatuur, machines en hun 
beveiligingen

Werken aan energiehoudende 
apparatuur

Werken in besloten ruimten

Bij alle werkzaamheden op hoogte moet er een risicostudie worden uitgevoerd. 
Het niet gebruiken van een valbeveiliging zal leiden tot onmiddellijk ontslag.

Blootstelling aan chemische riciso’s moet geminimaliseerd worden en geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden wanneer dit blijkt uit 
de risicostudie.
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(werkvergunning).

Alle energiebronnen moeten vrij zijn van energie en geborgd tegen inschakelen 
voordat de werkzaamheden starten.

Voor alle werkzaamheden in een besloten ruimte moet er een schriftelijke 
toestemming zijn voor het betreden van de ruimte. De besloten ruimte moet 
afgesloten zijn van alle aangesloten leidingen en energiebronnen. Gasmetingen 
moeten zijn uitgevoerd en een mangatwacht moet steeds aanwezig zijn.
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Het gebruik van een vluchtmasker Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

Verkeersbeperkende maatregelen
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5 Werken in besloten ruimten

Voor alle werkzaamheden in een besloten ruimte moet er een schriftelijke
toestemming zijn voor het betreden van de ruimte. De besloten ruimte moet
afgesloten zijn van alle aangesloten leidingen en energiebronnen. Gasmetingen
moeten zijn uitgevoerd en een mangatwacht moet steeds aanwezig zijn.
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MAP OF YARA SLUISKIL

ALARM SIGNAL AND ANNOUNCEMENT:

In case of emergency (accident, fi re, leakage…)

EMERGENCY NUMBER:

+31 (0)115 474 100
INTERNAL: 100

EMERGENCY SITUATION

• Mention clearly:   What your name is.
  What kind of accident happened.
  Where the accident happened. 

Loud note during 3 seconds, silent during 1 second etc.  
[ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ] 1 [ ... 3 ... ]

Information in Dutch language

End alarm: 20 seconds horn tone. 
[………………..20………………..]

IN CASE OF AN ALARM:
• If you are working at the involved plant, stop your 
  activities immediately.
• Go to nearest speaker and listen carefully .
• Make sure you know the wind direction on your location. 

IN CASE OF EVACUATION :
• In case of toxic cloud use escape hood. 
• Go to a safe assembly point (see map).
• Walk in transverse direction to the wind.
• Check at the assembly point if all your colleagues are present.
• Report yourself with emergency phone. 
• Follow the instructions on the emergency broadcasting carefully.

Alarm signal weekly test: each Tuesday at 10:00 o’clock. 
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EMERGENCY SITUATION
In case of emergency (accident, fire, leakage…)

EMERGENCY NUMBER

+31 (0)115 474 100
INTERNAL: 100

■ Mention clearly: What your name is.
 What kind of accident happened.
 Where the accident happened.

ALARM SIGNAL

Loud note during 3 seconds, silent during 1 second etc. 
[…3…] 1 […3…] 1 […3…] 1 […3…]

Information in Dutch and English language

IN CASE OF AN ALARM
■ If you are working at the involved plant, stop your activities immediately.
■ Go to nearest speaker and listen carefully .
■ Make sure you know the wind direction on your location.

CLEARANCE SIGNAL

         Siren air alarm:
         Information in Dutch 
         and English language

IN CASE OF EVACUATION
■ In case of toxic cloud use escape hood.
■ Go to a safe assembly point (see map).
■ Walk in transverse direction to the wind.
■ Check at the assembly point if all your colleagues are present.
■ Report yourself with emergency phone.
■ Follow the instructions on the emergency broadcasting carefully.

End alarm: 20 seconds horn tone.
(………………20………………)

Alarm signal weekly test: each Tuesday at 10:00 o’clock.ve
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SAFETY RULES GOLDEN RULES
A WORK PERMIT IS REQUIRED FOR ALL ACTIVITIES

The use of an escape hood Personal Protective Equipment (PPE) requirements

Traffi c restrictions

Observing Yara’s Golden Rules saves lives and prevents injuries.

Breach of a Golden Rule will trigger immediate
disciplinary response.

WORKING AT HEIGHTS:
A safety harness must be used.

HAZARDOUS CHEMICALS:
Personal Protective Equipment must be used.

ENERGIZED EQUIPMENT:
The power source must be de-energized and locked out.

SAFETY GUARDS:
Safety guards must not be removed without written 
permission from the management of the department.

Other rules and restrictions 

1

2

OUR COMMITMENT TO SAFETY
Yara is committed to ensuring the health, safety and welfare of
employees, contractors, visitors and neighbours. Safety is a shared
asset that benefi ts to you, your family and all of us.
Yara believes that all accidents and injuries are preventable. For us,
safety is a choice, not a chance. Zero accident is our goal and you
are part of the team to achieve it.

YARA SAFETY PRINCIPLES 

SAFETY PHILOSOPHY

Eye protection

Safety gloves

Smoking is
prohibited outside
dedicated areas

Photography
is prohibited

without 
permission

Alcohol
is prohibited 

Drugs is 
prohibited

No mobile phones 
(where indicated) 

Ear protection Carry escape mask 
with you.

Safety overallSafety helmet Safety shoes

These additional PPE are 
required when working.

Additionally required PPE are indicated on billboards along blue lines or 
on work permits. For instance: 

Always wear these personal 
protective equipment (including 
long sleaves).

Road traffi c regulations apply on site.
Parking is limited to parking 1,  parking 2 and parking 3,  
unless with a parking permit. 
Maximum allowed speed is 30 km/h.
Use of mobile phones is prohibited while driving.
Vulnerable road users have priority, unless otherwise 
indicated. 
Reverse parking is mandatory.

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3

3.4

4

1 All injuries are preventable and safety is the common 
basis for our ‘license to operate’.

Managers (included supervisors) are responsible for:
Reducing risk to as low as reasonably practical.
Setting safety standards and goals, monitoring, auditing
and completing agreed actions on time as well as reviewing
performance to achieve operational discipline and
continuous improvement in safety.
Developing employees to work safely.

All employees and contractors are responsible for:
Having the appropriate competence for safe working.
Adhering to safety technical standards and rules at all times.
Addressing own and others ‘at risk behaviors’ and to
reinforce ‘safe’ behaviors.
Taking immediate action to correct, report and follow up
near misses and hazardous conditions.

Working safely is everyone’s responsibility and is a 
condition of employment.
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GOLDEN RULES

Working at heigths

Working with hazardous 
chemicals

Working with safety-protected 
equipment, machinery and 
control systems

Working on energised
equipment

Working in Confined Space

All work at height shall have a risk assessment and any failure to use of a safety 
harness when identified shall lead to instant dismissal.

Exposure to chemical risk shall be minimised and where identified in a risk 
assessment personal protective equipment shall be used.

Safety guards and machinery controls shall not be removed without written 
permission, normally a permit to work.

All energy sources shall be de-energised and locked out prior to commencing 
work.

All work in confined space shall have written authorization before entry. Isolation 
from all connecting pipework and energy sources, valid gas tests and a safety 
watch shall always be present.

VEILIGHEIDSREGELS GOUDEN REGELS
EEN WERKVERGUNNING IS VERPLICHT VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN

Het gebruik van een vluchtmasker Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

Verkeersbeperkende maatregelen

Naleven van de Gouden Regels redt levens en voorkomt letsel. 

Overtreding van een Gouden Regel zal een onmiddellijke 
disciplinaire reactie teweegbrengen. 

WERKEN OP HOOGTE: 
Een valgordel moet gebruikt worden.

WERKEN MET GEVAARLIJKE CHEMICALIEN:
Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt 
worden. 

WERKEN AAN ELEKTRISCHE APPARATUUR:
De spanning moet weggenomen en niet inschakelbaar zijn. 

WERKEN MET BEVEILIGDE APPARATUUR:
Beveiligingen mogen niet verwijderd of gebypasseerd worden 
zonder toestemming van de afdelingsleiding.

Andere gedragsregels 
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2

ONZE VERBINTENIS M.B.T. VEILIGHEID
Yara verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de 
veiligheid en het welzijn van haar werknemers, contractors, 
bezoekers en buren. Veiligheid is iets dat ten goede komt van 
uzelf, uw familie en ons allemaal. Yara gelooft dat alle ongevallen 
en verwondingen te voorkomen zijn. Voor ons is veiligheid een 
keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is onze doelstelling en u 
maakt deel uit van het team om dat te bereiken.

YARA VEILIGHEIDSPRINCIPES 

VEILIGHEIDSFILOSOFIE 

Oogbescherming

Veiligheidshandschoenen

Verboden te roken Verboden te 
fotograferen 

zonder 
toestemming

Alcohol 
verboden 

Drugs verboden Mobiele telefoons 
verboden (waar 
aangegeven)

Gehoorbescherming Vluchtmasker 
bijhebben verplicht

Beschermende 
werkkleding

Veiligheidshelm Veiligheidsschoenen

Deze PBM’s zijn extra 
verplicht bij werken.

Additionele PBM’s worden aangegeven op borden bij 
blauwe lijnen of werkvergunningen. Bijvoorbeeld: 

Deze PBM’s zijn verplicht over 
het gehele Yara terrein 
(incl. lange mouwen).

De verkeerswetgeving geldt op het terrein. 
Parkeren is beperkt tot parking 1, parking 2 en parking 3, 
tenzij in het bezit van een parkeervergunning. 
De maximum snelheid is 30km/u.
Het gebruik van gsm tijdens rijden is verboden. 
Achteruit parkeren is verplicht. 
Zwakke weggebruikers hebben voorrang, tenzij 
anders aangegeven. 

Alle ongevallen kunnen worden voorkomen en veiligheid 
wordt als de basis beschouwd voor onze ‘license to operate’.
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1

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1   minimalisering van risico’s tot een praktisch werkbaar 

niveau;
2.2  het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de 

tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het 
beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele 
discipline en continue verbetering van de veiligheid;

2.3  het stimuleren van medewerkers om veilig te werken.

Alle medewerkers en contractors dienen:
3.1 over de juiste competenties te beschikken om veilig te 

werken;
3.2  Steeds veiligheidsregels en richtlijnen na te leven;
3.3  Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen 

en veilig gedrag te stimuleren en te versterken;
3.4  Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en 

gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen. 

Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedereen en 
een arbeidsvoorwaarde.
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GOUDEN REGELS

Werken op hoogte

Werken met gevaarlijke 
chemicaliën

Werken met beveiligde 
apparatuur, machines en hun 
beveiligingen

Werken aan energiehoudende 
apparatuur

Werken in besloten ruimten

Bij alle werkzaamheden op hoogte moet er een risicostudie worden uitgevoerd. 
Het niet gebruiken van een valbeveiliging zal leiden tot onmiddellijk ontslag.

Blootstelling aan chemische riciso’s moet geminimaliseerd worden en geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden wanneer dit blijkt uit 
de risicostudie.

Beveiligingen mogen niet verwijderd worden zonder schriftelijk toestemming 
(werkvergunning).

Alle energiebronnen moeten vrij zijn van energie en geborgd tegen inschakelen 
voordat de werkzaamheden starten.

Voor alle werkzaamheden in een besloten ruimte moet er een schriftelijke 
toestemming zijn voor het betreden van de ruimte. De besloten ruimte moet 
afgesloten zijn van alle aangesloten leidingen en energiebronnen. Gasmetingen 
moeten zijn uitgevoerd en een mangatwacht moet steeds aanwezig zijn.
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2 Working with hazardous chemicals

All vehicles and mobile equipment used for Yara business shall comply with 
company and national standards. Always obey with traffic rules and regulations 
and apply safe defensive driver techniques.. Only authorized persons shall operate 
mobile equipment. Pedestrians shall make effort to be seen by drivers and always 
use designated walkways.

All work at height shall have a risk assessment and any failure to use of a safety
harness when identified shall lead to instant dismissal.

Exposure to chemical risk shall be minimised and where identified in a risk
assessment personal protective equipment shall be used.
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chemicaliën
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3 Working with safety-protected equip-
ment, machinery and control systems

Safety guards and machinery controls shall not be removed without written
permission, normally a permit to work.

4 Working on energised equipment

All energy sources shall be de-energised and locked out prior to commencing
work.
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5 Working in Confined Space

All work in confined space shall have written authorization before entry. Isolation
from all connecting pipework and energy sources, valid gas tests and a safety
watch shall always be present.

SAFETY RULES GOLDEN RULES
A WORK PERMIT IS REQUIRED FOR ALL ACTIVITIES

The use of an escape hood Personal Protective Equipment (PPE) requirements

Traffi c restrictions

Observing Yara’s Golden Rules saves lives and prevents injuries.

Breach of a Golden Rule will trigger immediate
disciplinary response.

WORKING AT HEIGHTS:
A safety harness must be used.

HAZARDOUS CHEMICALS:
Personal Protective Equipment must be used.

ENERGIZED EQUIPMENT:
The power source must be de-energized and locked out.

SAFETY GUARDS:
Safety guards must not be removed without written 
permission from the management of the department.

Other rules and restrictions 

1

2

OUR COMMITMENT TO SAFETY
Yara is committed to ensuring the health, safety and welfare of
employees, contractors, visitors and neighbours. Safety is a shared
asset that benefi ts to you, your family and all of us.
Yara believes that all accidents and injuries are preventable. For us,
safety is a choice, not a chance. Zero accident is our goal and you
are part of the team to achieve it.

YARA SAFETY PRINCIPLES 

SAFETY PHILOSOPHY

Eye protection

Safety gloves

Smoking is
prohibited outside
dedicated areas

Photography
is prohibited

without 
permission

Alcohol
is prohibited 

Drugs is 
prohibited

No mobile phones 
(where indicated) 

Ear protection Carry escape mask 
with you.

Safety overallSafety helmet Safety shoes

These additional PPE are 
required when working.

Additionally required PPE are indicated on billboards along blue lines or 
on work permits. For instance: 

Always wear these personal 
protective equipment (including 
long sleaves).

Road traffi c regulations apply on site.
Parking is limited to parking 1,  parking 2 and parking 3,  
unless with a parking permit. 
Maximum allowed speed is 30 km/h.
Use of mobile phones is prohibited while driving.
Vulnerable road users have priority, unless otherwise 
indicated. 
Reverse parking is mandatory.

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3

3.4
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1 All injuries are preventable and safety is the common 
basis for our ‘license to operate’.

Managers (included supervisors) are responsible for:
Reducing risk to as low as reasonably practical.
Setting safety standards and goals, monitoring, auditing
and completing agreed actions on time as well as reviewing
performance to achieve operational discipline and
continuous improvement in safety.
Developing employees to work safely.

All employees and contractors are responsible for:
Having the appropriate competence for safe working.
Adhering to safety technical standards and rules at all times.
Addressing own and others ‘at risk behaviors’ and to
reinforce ‘safe’ behaviors.
Taking immediate action to correct, report and follow up
near misses and hazardous conditions.

Working safely is everyone’s responsibility and is a 
condition of employment.
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GOLDEN RULES

Working at heigths

Working with hazardous 
chemicals

Working with safety-protected 
equipment, machinery and 
control systems

Working on energised
equipment

Working in Confined Space

All work at height shall have a risk assessment and any failure to use of a safety 
harness when identified shall lead to instant dismissal.

Exposure to chemical risk shall be minimised and where identified in a risk 
assessment personal protective equipment shall be used.

Safety guards and machinery controls shall not be removed without written 
permission, normally a permit to work.

All energy sources shall be de-energised and locked out prior to commencing 
work.

All work in confined space shall have written authorization before entry. Isolation 
from all connecting pipework and energy sources, valid gas tests and a safety 
watch shall always be present.
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