Gedragsregels voor chauffeurs
van cementtransport
Aanbevelingen
Belangrijke informatie

Gelieve de volgende veiligheidsuitrusting te
voorzien:

Wat moet er gebeuren bij:
Inademing van cement
• Slachtoffer in de frisse lucht brengen.

Veiligheidsschoenen

Veiligheidshelm

Veiligheidsbril

Stofmasker

Naar de klant en lossen

Beschermende kleding

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

•

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

•

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad
‘cement’ op onze website.

➢
➢
➢
➢

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

Veiligheidsvoorschrift
Bij het transport van cement met vrachtauto’s
zijn er altijd risico’s voor de chauffeur en de
andere verkeersdeelnemers.

Christoffel Colombuslaan 37
9042 Gent - Belgium

Reflecterend vest

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

Handschoenen

In dit voorschrift worden deze risico’s benoemd
en worden maatregelen beschreven die deze
risico’s kunnen verkleinen. (zie achterzijde)

Gedragsregels voor chauffeurs
van cementtransport
Begripsbepaling

Voorschriften

Cement wordt in bulk over de openbare weg
vervoerd van de cementfabriek naar de klant.

Naar de klant en lossen

Ook wordt via binnen- en zeeschepen cement
vervoerd van de cementfabriek naar de klant.

Risico’s

•

Laat eventuele restanten cement niet
verwaaien maar ruim het op en laat u
losplaats altijd proper achter.

•

Verricht uitsluitend onderhoud en
reparatiewerkzaamheden waarvoor u
opgeleid en bevoegd bent.

•

Neem geen kinderen of andere personen
mee.

•

Houdt u aan de geldende verkeersregels.

•

Nooit rijden onder invloed van alcohol of
drugs.

•

Pas uw snelheid en gedrag aan indien de
verkeerssituatie dit vereist.

•

Houdt u aan de geldende Europese werk- en
rusttijden.

•

Gebruik uw mobiele telefoon tijdens het
rijden alleen handsfree.

•

Controleer dagelijks of uw spiegels goed
afgesteld staan.

•

Houdt ruiten, spiegels en koplampen goed
schoon.

•

Behoudt een optimaal zicht en plaats geen
spullen voor de ruiten van de cabine.

•

Rijd niet met de tank onder druk op de
openbare weg.

•

Gelieve extra aandacht te nemen bij het
achteruit rijden of nemen van bochten vooral
goed opletten voor fietsers, voetgangers en
personeel.

•

Ook bij kortstondig verlaten van uw voertuig
dit altijd veilig en afgesloten achter laten.

•

Alle afwijkingen, incidenten en risicovolle
situaties moeten door de chauffeur gemeld
worden bij zijn baas, bij de verantwoordelijke
ter plaatse en onze dispatch alvorens te
beginnen met zijn werk. Eventueel hier ook
foto's van te nemen.

▪

Letsel en schade door verkeersbewegingen.

▪

Beknellen, pletten en afsnijden van ledematen.

▪

Ernstige letsels door ongevallen.

▪

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.

Christoffel
Colombuslaan
3737
Colombuslaan
Christoffel
Gent
9042
- Belgium
Gent
9042
- Belgium

Algemene risico’s

