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IN GEVAL VAN NOOD
ALARMNUMMER

c

                    +31 (0) 40 2895791
                               INTERN 222

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

ALARMSIGNAAL en BERICHTGEVING:

                                    : Brandalarm

  

IN GEVAL VAN ALARM:
   Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
   Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
   Zorg dat je windrichting ter plaatse kent. 
   Ga naar een veilige verzamelplaats (zie plattegrond).
   Volg de instructies op van de BHV.

Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
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Nederland
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VEILIGHEIDSFILOSOFIE
ONZE VERBINTENIS M.B.T. VEILIGHEID
Yara geeft om de veiligheid en gezondheid van haar werknemers, 
aannemers, bezoekers en buren. Veilig werken doet u voor uzelf, uw 
familie en ons allemaal. Yara gelooft dat alle ongevallen en verwondingen 
in grote mate te voorkomen zijn. Daarom is veiligheid voor ons een keuze 
en geen toevalligheid. Het streven naar nul ongevallen is onze doelstelling 
en u maakt deel uit van het team om dat te bereiken. 

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

2  Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
3

    2.1   Minimalisering van risico’s tot een praktisch werkbaar niveau;
d

    2.2  Het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de
     tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het 2.2
     beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele 2.2
      discipline en continue verbetering van de veiligheid;2.2
2

    2.3  Het stimuleren van medewerkers om veilig te werken.

3  Alle medewerkers en contractors dienen:
3

    3.1   Over de juiste competenties te beschikken om veilig te werken;3

    3.2  Steeds veiligheidsregels en richtlijnen na te leven;
3

    3.3  Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen en 
      veilig gedrag te stimuleren en te versterken;3.3
3

    3.4  Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en
      gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen.3.4

4  Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedereen.

SAFETY FEEDBACK
s

Yara streeft ernaar een zo veilig mogelijke werkomgeving
te creëren voor iedereen.
We staan open voor opmerkingen en suggesties om het 
nog beter te doen. 

Firma:……………………………………………………………...

Functie:………………………………………………………….....

Naam:…………………………………………………………….....

Adres:......................................................................

Postcode:……………….     Plaats:……………….................

Hoe kunnen we u bereiken?:.........................................

Opmerking/suggestie/onwenselijke situatie:

…………………………………………………………………......

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

U kunt dit formulier inleveren bij de receptie.
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VEILIGHEIDSREGELS

Voor alle hoogrisico-activiteiten is een werkvergunning nodig!

Veiligheidsschoenen

Mobiele telefoons
verboden (waar

aangegeven)

Nooddouche

Veiligheidshelm

Verboden te roken

Nooduitgang

Reflecterend
hesje

Verboden te
fotograferen en
te filmen zonder

toestemming

Verzamelplaats

Veiligheidsschoenen

Alcohol
verboden

AED

Veiligheidsgordel

Drugs
verboden

WERKEN OP
HOOGTE                

                        
WERKEN MET 
GEVAARLIJKE 
CHEMICALIËN                

                        

WERKEN IN 
BESLOTEN 
RUIMTEN               

                        

Bij alle werkzaamheden op hoogte 
moet er een risico analyse worden 
uitgevoerd. 

Blootstelling aan chemische stof-
fen moet worden geminimaliseerd 
worden en voorgeschreven PBM's 
moeten altijd gedragen worden.

Beveiligingen mogen niet verwij-
derd of overbrugd worden zonder 
schriftelijke toestemming van 
geautoriseerd Yara personeel.

De elektriciteit – en voedingsbron 
zal spanningsloos zijn, en geborgd 
tegen inschakelen. Het testen van 
apparatuur mag alleen worden uit-
gevoerd door competent en 
geautoriseerd personeel en volgens 
de geldende procedures.

Voor alle werkzaamheden in een 
besloten ruimte moet er een 
schriftelijke toestemming zijn voor 
het verkrijgen van toegang. Leidin-
gen en energiebronnen moeten zijn 
afgesloten. Gasmetingen moeten 
zijn uitgevoerd en een mangat-
wacht dient aanwezig te zijn.

WERKEN MET 
BEVEILIGDE 
APPARATUUR, 
MACHINES EN 
HUN 
BEVEILIGINGEN               

                        WERKEN AAN 
ELEKTRICITEIT               
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Verkeersregels

  

Vereiste Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)

  Draag altijd de vereiste PBM’s.
  
De volgende basis PBM’s zijn op het terrein verplicht:

Bij elke ingang van een productie unit worden de aanvullende 
verplichte PBM's  weergegeven. 

Overige gedragsregels 

  
  

  
  

  Volg te allen tijde de instructies van Yara medewerkers op.
  Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
  Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken. 

  Parkeren voor personen auto's uitsluitend op 
  parking 1 en 2.
    Parkeren voor trailers en vrachtwagens uitsluitend op parking 3.

  Parkeren met de neus van auto in de uitrijrichting.
  Alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
  De maximumsnelheid op het terrein is 20km/u.
  Zwakke weggebruikers hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
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