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samen halen we alles eruit

Veiligheid van lossen van afval
op Ecopark De Wierde

Welkom op Ecopark De Wierde
Welkom op Ecopark De Wierde van Omrin. Voor een prettig en
veilig bezoek informeren wij u graag over een aantal belangrijke
veiligheidsregels bij het lossen van afval.

Regels voor chauffeurs
Bij het uitvoeren van
werkzaamheden draagt
u deugdelijke lichaam
bedekkende werkkleding.
Een veiligheidshelm is
verplicht. Het dragen
van een helm voorkomt
hoofdletsel, bijvoorbeeld
bij openslaande
containerdeuren.
Reflecterende en
fluorescerende bovenkleding
is verplicht. Minimaal een
veiligheidshesje.
Veiligheidsschoenen S3 zijn
verplicht. Klompen zijn niet
toegestaan.
Er staat aangegeven
welke aanvullende PBM’s
gedragen moeten worden
op dit terrein en in
gebouwen.

De maximum snelheid is 30
km per uur. Rijd stapvoets:
- op het bordes bij de
ontvangsthal,
- bij achteruit rijden,
- op het stort.
Er mag alleen gerookt
worden in de daarvoor
bestemde en aangegeven
rookzones.
Het bezit, gebruik of onder
invloed zijn van alcohol en/
of drugs is niet toegestaan.
Spring nooit uit/vanaf een
trailer of container.
Loop bij afkleden nooit over
de container, maar gebruik
afkleedvoorzieningen.
Het is niet toegestaan
om behalve (eigen)
medewerkers, andere
personen zoals familie en/of
kinderen in de cabine op het
terrein mee te nemen.

Voorkom incidenten!
Valgevaar bij bunkergat
• Openen van containerdeuren
of achterklep mag alleen
plaatsvinden bij gesloten
roldeuren of op een veilige
afstand van ten minste 4 meter.
• Bij geopende roldeuren mag zich
niemand binnen de zone van 2
meter van bunkergat bevinden
(rood-wit gemarkeerd)
• Rijd na lossen terug naar een
veilige afstand of wacht tot de
roldeuren zijn gesloten. Sluit dan
de deuren.
Containers met ondervergrendeling
• Verwijder borgpin rechter deur
en open hendel.
• Verwijder borgpin linker deur en
open hendel.
• Zorg dat de hendels geheel
opengeslagen zijn; zo komt
sluitgedeelte vrij en haakt deze
niet meer vast.
• Blijf buiten het bereik van de
zwaaideur.
• Ga aan de zijkant van de
container staan en ontgrendel de
ondervergrendeling; los daarna
de lading.

Containers zonder ondervergrendeling
• Houd de druk op de deuren goed
in de gaten.
• Deuren waar te veel druk op
staat: NIET OPENEN!
• Open geen deuren die niet op
normale wijze zijn te openen.
Gebruik géén hulpmiddelen.
Walking Floor
• Rijd tot boven het stortgat en los
de lading.
• Rijd na het lossen zover naar
terug dat de schoonmaak van de
trailer op een veilige afstand (4
meter van het bunkergat) wordt
uitgevoerd.
• Plaats het trapje stevig. Maak de
rubberflap schoon.
• Hang de rubber flap aan de
haken en duw tussenwand terug.
Let op vloer trailer is glad!

Locatiereglement
Naast deze Veiligheidsinformatie is tevens het Locatiereglement
Ecopark De Wierde van kracht (www.omrin.nl)

