Gedragsregels voor chauffeurs
van cementtransport
Aanbevelingen
Belangrijke informatie

Gelieve de volgende veiligheidsuitrusting te
:
voorzien:

Wat moet er gebeuren bij

Beschermende kleding

Veiligheidsschoenen (*)

Veiligheidshelm (*)

Veiligheidsbril (*)

Stofmasker

Laden op de cementfabriek

Inademing van cement
• Slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Oogcontact met cement
• Spoel met een grote hoeveelheid water ten
minste 15 minuten tot de irritatie verdwijnt.
• Contactlenzen verwijderen.
Inslikken van cement
• Mond spoelen met 2 à 3 glazen water.
Huidirritatie door cement
• Cement verwijderen met water en een doek
(papier).
• Ten minste 10 minuten naspoelen met water
totdat de irritatie verdwijnt.
• Eventueel behandelen met handcrème.
Cementeczeem
• Contact opnemen met een arts.

Gehoorsbescherming

Noodnummers

(*) zijn verplicht om te dragen bij het laden!
•

Laat de motor zo kort mogelijk stationair
draaien.

•

Geadviseerd wordt dat elke chauffeur in bezit is
van een oogspoelfles in de cabine.

•

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad
‘cement’ op onze website.

Christoffel Colombuslaan 37
9042 Gent - Belgium

Reflecterend vest (*)

info@cemminerals.be
+32 (0)9 355 70 39

Handschoenen (*)

➢
➢
➢
➢

Algemeen – 112
Medisch - 112
Brandweer - 112
Politie - 101

Veiligheidsvoorschrift
Bij het beladen van bulkauto’s zijn er altijd
risico’s voor de chauffeur en het
fabriekspersoneel.
In dit voorschrift worden deze risico’s benoemd
en worden maatregelen beschreven die deze
risico’s kunnen verkleinen.
Er worden tevens aanbevelingen gedaan hoe te
handelen tijdens de verlading van cement op de
fabriek. (zie achterzijde)

Gedragsregels voor chauffeurs
van cementtransport
Begripsbepaling

Laden op de cementfabriek

Een bulkauto is voorzien van een tank die vanaf
de bovenzijde gevuld wordt met cement.
Hiervoor positioneert de chauffeur een vulpijp op
het geopende vulgat, waarna het cement in vrije val
in de tank stroomt.
Het vulgat wordt na belading weer door
de chauffeur gesloten.

Voorschriften
•

Het fabrieksterrein niet betreden onder
invloed van alcohol of drugs.

•

De chauffeur mag geen kinderen of andere
personen het fabrieksterrein mee op nemen.

•

De lokale verkeersregels in acht nemen, de
maximaal toegestane snelheid bedraagt 15
km/h.

•

Volg de lokale veiligheidsvoorschriften
Alvorens de vrachtauto te verlaten deze op
de handrem zetten.

•

Bij geen opdracht of problemen voor
aanvang van het laden, zich te melden bij de
operatoren of dispatching. Bij afwezigheid
telefonisch contact opnemen met de
operatoren of dispatching.

•

De chauffeur moet de aanwijzingen van het
bevoegde fabriekspersoneel opvolgen. Altijd
de valbeveiliging gebruiken van de
bulkwagen en van de laadinstallatie.

•

Tijdens de werkzaamheden een
veiligheidshelm, een reflecterend vest,
veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril te
dragen.

•

De laadinstallatie dient conform het lokaal
aanwezige voorschrift bediend te worden.
Tijdens de belading moet de chauffeur de
bulkauto continu in de gaten houden.

•

Bediening van andere installaties of
machines van de cementfabriek is niet
toegestaan. Indien cementstof in de ogen
terechtkomt, direct overvloedig spoelen met
water (oogspoelfles).

•

Alle afwijkingen, incidenten en risicovolle
situaties moeten door de chauffeur gemeld
worden bij zijn baas en bij de
verantwoordelijke ter plaatse.

•

De chauffeur dient het fabrieksterrein direct
te verlaten na het einde van de
werkzaamheden.

Risico’s

▪

Letsel en schade door verkeersbewegingen.

▪

Beknellen, pletten en afsnijden van ledematen.

▪

Ernstig letsel door vallen van de bulkauto.

▪

Hoofdletsel door hoofdstoten of vallende
voorwerpen.

▪

Oogletsel door cementstof in de ogen.

info@cemminerals.be
+32 (0)9 355 70 39

Lichamelijke risico’s

▪

Veroorzaken van vervuiling en stofoverlast door
foutieve belading.

▪

Imagoschade voor de vervoerder en voor de
cementfabrikant.
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Algemene risico’s

