Wat te doen bij?

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Calamiteiten:

Algemeen op het terrein:

Bel 06-1641 1855 of 06-3099 4555;
1. Wie/wat/waar;
2. Slachtoffers;
3. Omvang.

Verplicht

verplicht
medewerkers

verplicht
bezoekers

bestuurders

gewenst

zonder
toestemming

In de hal:

Elke calamiteit moet gemeld worden!
Brand:
1. Alarmeren / Evacueren;
2. Bel 06-1641 1855 of 06-3099 4555;
3. Probeer een beginnende brand te blussen.

Indien de activiteiten het vereisen:

TERREIN
REGLEMENT
Locatie Amsterdam

Algemene punten:

Terrein regels gelden voor iedereen!

Slachtoffers/ongevallen:
1.

Denk om uw eigen veiligheid;
Bel 06-1641 1855 of 06-3099 4555;
3. Slachtoffer gerust stellen;
4. Slachtoffer niet verplaatsen.
2.

Ontruimen/Verzamelen:
Ga naar de verzamelplaats:
Voor kantoor naast de hoofdingang,
zie plattegrond (z.o.z.)

DENK ALTIJD EERST AAN JE EIGEN VEILIGHEID !

Maximum
snelheid op het
terrein:

Let op shovels en kranen !!!!!

• Meldt u bij de weegbrug of receptie voor het betreden van het
terrein;
• Indien u werkzaamheden komt verrichten of bezoek komt,
verplicht inschrijven bij de receptie;
• Bezoekers mogen niet zonder begeleiding het terrein op;
• Volg regels en procedures op, aanwijzingen van medewerkers
PARO dienen ten allen tijde opgevolgd te worden;
• Voor lassen/slijpen/branden is een heetwerk vergunning
noodzakelijk. Te verkrijgen bij de technische dienst.
• Voor werken op hoogte is een hoogte-vergunning
noodzakelijk. Te verkrijgen bij de technische dienst;
• Meldt gevaarlijke situaties / handelingen,(bijna) ongevallen, of
andere afwijkingen van de terreinregels bij de bedrijfsleiding;
• Voorkom risicovolle handelingen, houdt de werkplek en het
terrein ordelijk en netjes;
• Roken, eten en drinken is alleen toegestaan op de aangegeven
plaatsen;
• Op het gehele terrein is het nuttigen, onder invloed verkeren,
het in bezit hebben en het verhandelen van alcohol en/of
drugs verboden;
• Wanneer u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn vraag
het dan aan een van onze medewerkers.

Bij calamiteiten bel:

Ton Visser

06-1641 1855

locatiebeheerder

Jan Koetsier

PARO Amsterdam B.V.
Siciliëweg 38-40
1045 AS Amsterdam
Havennummer 4987
www.paro-bv.nl

06-3099 4555

Terreinregels:
• Shovels/kranen zijn bereikbaar via 27mc of portofoon.
• Shovels/kranen/machines hebben ten allen tijde voorrang !!
• Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, o.a. op het terrein altijd reflecterende bovenkleding
en veiligheidsschoeisel;
• Vluchtwegen dienen altijd vrij gehouden te worden. Brandblus
& veiligheidsmiddelen dienen altijd bereikbaar te zijn;
• Bij werkzaamheden op het terrein is VCA verplicht;
• Bezoekers mogen alleen onder begeleiding en met gebruik
van noodzakelijke PBM’s het terrein betreden;
• Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan als deel
wordt genomen aan het verkeer;
• Gebruik van MP3-spelers, fotocamera’s e.d. is op het terrein
niet toegestaan. Zet het volume van de autoradio zodanig dat
ook waarschuwingen van buiten nog te horen zijn;
• Geluid-/beeldmateriaal maken tbv sociale media niet
toegestaan (mits toestemming directie);
• Parkeren van personenauto’s is alleen toegestaan op de
daarvoor aangegeven plaatsen. Vrachtwagens en werkbusjes
tijdens werkzaamheden parkeren in overleg met PARO
leidinggevenden;
• Verontreiniging van bodem, lucht en water dient voorkomen
te worden. Bij constatering melden;
• Afnetten is alleen toegestaan buiten de rijpaden en uit de
buurt van draaiende machines, bij twijfel overleg even met
onze medewerkers;
• De algemene bepalingen van de wegenverkeerswet zijn van
toepassing. Geef elkaar de ruimte;
• Houdt bij het lossen voldoende afstand aan weerszijde van het
voertuig, zodat het voertuig veilig kan lossen;
• Wij adviseren u om in de hal en op het terrein zo veel mogelijk
in het voertuig te blijven;
• Let op met uitrijden hal na kiepen. Hoogte is beperkt;
• Als u een probleem heeft (bijvoorbeeld een lekke band) vraag
dan hulp aan een PARO medewerker, ga niet zelf aan de slag
zonder een PARO medewerker in kennis te stellen;
• Indien u zich op het terrein verplaatst met een voertuig is het
dragen van een veiligheidsgordel verplicht.
• De kade is ISPS-plichtig. Uitsluitend toestemming na akkoord
van dienstdoende PFSO.
• Zorg dat u oogcontact houdt met overige machinisten en
chauffeurs. Als u hen ziet, zien zij u waarschijnlijk ook.

