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Algemene omschrijving

Kleding / te gebruiken PBM's

- Brandgevaarlijke werkzaamheden mogen NIMMER in de loods plaatsvinden;

Veiligheidsbril en/of gezichtsbescherming
Gehoorbescherming
Goed sluitende werkkleding
Werkhandschoenen
Veiligheidsschoenen
Lasdeken
Brandblusser(s)

- Zorg voor een veilige opgeruimde werkplek indien nodig zal de havenmeester de boot hiertoe verzetten;
- verwijder indien mogelijk alle brandbare stoffen in een straal van tenminste 4 meter
- Gasflessen dienen uit de boot gehaald te worden en op veilige afstand opgeslagen;
- aanwezigheid voldoende blusmiddel onder handbereik;
- gebruik afschermingen rond de werkplek (lasdeken).

Specifieke instructies
- Zet de werkplek af met schermen of lint. -Voor iedere onderbreking en/of na afloop
Wees alert op beschadiging aan schepen. van de brandgevaarlijke werkzaamheden
moet een (eind)controle uitgevoerd
worden, om zeker te stellen dat er geen
smeulende resten zijn achtergebleven
en/of geen brand is ontstaan.
- dek brandgevoelige oppervlakten af met
een lasdeken.
- Verwijder glasflessen en andere
vluchtige lichtontvlambare stoffen van de
boot.
- Houdt brandblusser(s) binnen
handbereik.

Zijn er alternatieven mogelijk?

Zijn evt brandmelders ter plaatse
uitgeschakeld?

Zijn brandbare goederen en vloeistoffen
verwijderd of afgedekt?

Zijn er voldoende (minimaal 2)
blusmiddelen aanwezig?
Word de werkplek en omgeving met de
uitvoerder verkend?

-Ook nadat de werkzaamheden zijn
Waarschuwingen:
beeindigd, kan er nog steeds brand
ontstaan. Daarom MOET tot een uur na
afloop van de werkzaamheden aan het
eind van iedere werkdag c.q. aan het eind
van de werkzaamheden een nacontrole
worden uitgevoerd.
Is er een mobiele telefoon beschikbaar bij
het werk?
Is bekend wie intern moet worden
Word er volgens de veiligheidsregels van
gewaarschuwd bij calamiteiten na 112?
eigen brancheorganisatie van de
uitvoerder gewerkt?
Zijn alle zijden (ook achterzijde)
Het werk word tot een uur na afloop
gecontroleerd op mogelijk ontstaan van
bewaakt door…..............................
brand?
Worden de evt brandmelders weer
ingeschakeld na het werk?
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