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I. Veiligheidsregels- en voorschriften
Voor de specifieke veiligheids- en gezondheidsregels, alsook de vereiste PBM, wordt steeds verwezen naar de
werkpostfiche, de introductiebrochure van de organisatie waar je tewerkgesteld bent en eventuele andere
instructies overhandigd door de organisatie.
Tips om nooit te vergeten!

•
•
•
•
•
•
•

U bent hier om een goede job uit te voeren op een veilige en gezonde manier, alle ongevallen kunnen
vermeden worden.
Voer nooit een werk uit waarbij u de veiligheids- en milieuregels moet overtreden.
Laat elke verwonding, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen en rapporteer dit aan de leidinggevende en
PAYROLL SOLUTIONS.
Stop uw werkzaamheden in het geval van een noodsituatie (brand, explosie, enz.) en volg de instructies
van uw verantwoordelijke.
Open vuur maken is verboden, tenzij er uitdrukkelijke toestemming gegeven wordt door de leidinggevende
ter plaatse.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zullen worden voorzien waar nodig. Deze middelen zijn er voor uw
bescherming en uw eigen gezondheid… gebruik ze op de juiste wijze.
Orde en netheid vormen de basis van een veilige en gezonde werkomgeving.

Roken en alcoholgebruik
Het is verboden te roken op elke arbeidsplaats!!
Waarom?

•

Het mag wettelijk niet! Het is strafbaar!

Reglement voor alle uitzendkrachten:

•
•

Tijdens de werkuren is het verboden te roken, behalve tijdens pauzes.
Er mag enkel gerookt worden op de daarvoor voorziene plaatsen.

Aan de uitzendkrachten wordt gevraagd om geen alcohol te gebruiken op de arbeidsplaats, maar ten minste gelden
volgende regels:

•
•
•

Het is verboden in dronken toestand op het werk te zijn.
Het is ten strengste verboden zelf alcoholische dranken mee te brengen naar het werk.
Het is ten strengste verboden ’s middags op café te gaan.

II. Veiligheids- en gezondheidspictogrammen
Doel van de veiligheids- en gezondheidstekensignalering is op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de
aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken.
Dit kan een verbod, een gebod, een waarschuwing, reddingsbord of brandbestrijdingsbord zijn. Voor gevaarlijke
producten zijn er tevens nog specifieke pictogrammen.
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Verbodstekens
Kenmerken:

•
•

Ronde borden;
Zwart pictogram op witte achtergrond, rode rand en balk die van links naar rechts over het pictogram loopt.

Verboden voor
voetgangers

Verboden te
Verboden te Vuur, open vlam
blussen met
roken
en roken verboden
water

Gebodsborden
Kenmerken:

•
•

Rond bord;
Wit pictogram op blauwe achtergrond.

Het dragen van
Het dragen van
Het dragen van
een
beschermende
veiligheidsschoenen
veiligheidsbril is
kledij is verplicht
is verplicht
verplicht

Handen
wassen
verplicht
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Waarschuwing
Kenmerken:
•
•

Driehoekig
Zwart pictogram op gele achtergrond, zwarte rand

Aanwezigheid
van elektriciteit

Gevaar op
Knelgevaar voor
draaiende
handen
onderdelen

Hangende
lasten
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Reddingsborden
Kenmerken:

•
•

Rechthoekig of vierkant;
Wit pictogram op groene achtergrond.

EHBOpost

Veiligheidsdouche Vluchtweg

Nooduitgang + uitgang

Brandbestrijding
Kenmerken:

•
•

Vierkant;
Wit pictogram op rode achtergrond.

Brandhaspel

Telefoon voor
melding brand

Brand- of
noodladder

Te volgen richting bij
brand/ noodsituatie
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Gevaarlijke producten
Producten die letsels of schade kunnen veroorzaken worden gevaarlijke producten genoemd. Ze worden ingedeeld
in 1 of meerdere gevaarscategorieën. Wanneer met gevaarlijke producten gewerkt wordt, is het nodig op de hoogte
te zijn van de mogelijke gevaren of risico’s. Pas wanneer de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen zijn, kan er
veilig mee gewerkt worden. Gevaarlijke producten herken je doorgaans aan het etiket. De gevaarssymbolen vallen
hier onmiddellijk op. Verder bevat het etiket naast de naam van het product, de betekenis van het symbool, een
beschrijving van de risico’s en de te nemen voorzorgsmaatregelen.
Wij overlopen de verschillende gevaarssymbolen:

Ontvlambaar

Oxiderend

Ontplofbaar

Houder onder druk

Giftig

Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk

Corrosief

Schadelijk

Milieugevaarlijk

III. Persoonlijke beschermingsmiddelen
•
•
•
•

Draag steeds de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen om jezelf te beschermen tegen gevaren
op de werkplaats
Draag zorg voor de gekregen PBM (reinigen, correct stockeren,…)
Draag de PBM op de juiste wijze volgens de instructies
Vraag nieuwe PBM indien de oude versleten zijn
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IV. Meldingen van onveilige situaties, handelingen of incidenten
Meldingen op vlak van veiligheid en gezondheid

•
•
•

Meld onveilige situaties steeds aan jou directe verantwoordelijke ter plaatse
Meld onveilige situaties steeds aan de contactpersoon bij PAYROLL SOLUTIONS
Draag bij aan een veilige en gezonde werkomgeving door zelf het goede voorbeeld te geven
Je hebt als uitzendkracht steeds de mogelijkheid om op eigen initiatief een
preventieadviseur arbeidsgeneesheer te raadplegen voor
arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.
De arbeidsgeneesheer bij PAYROLL SOLUTIONS is een dokter van de
externe dienst ‘’IDEWE’ (03 218 83 83)
Je hebt als uitzendkracht steeds de mogelijkheid om op eigen initiatief een
preventieadviseur psychosociale aspecten te raadplegen voor
arbeidsgerelateerde psychosociale problemen (geweld, pesten of ongewenst
seksueel gedrag).
De preventieadviseur psychosociale aspecten bij PAYROLL SOLUTIONS is
een lid van de externe dienst ‘’IDEWE’ (03 218 83 83)
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V. Noodplannen
Noodplan bij ongevallen met fysisch letsel

•
•
•
•

Bij kwetsuur of verwonding, wendt u zich onmiddellijk naar de EHBO-post ter plaatse voor verzorging door
een nijverheidshelper. Wacht niet tot het einde van de werkdag!
Alle arbeidsongevallen moeten gemeld worden aan de directe verantwoordelijke ter plaatse én aan
PAYROLL SOLUTIONS. PAYROLL SOLUTIONS is verantwoordelijk om het ongeval aan te geven aan
de verzekering.
Bij (ernstige) ongevallen zal PAYROLL SOLUTIONS, in samenwerking met het bedrijf waar je tewerk
gesteld bent, een oorzaakanalyse uitvoeren om herhaling van gelijkaardige ongevallen te voorkomen.
Werk hier aan mee indien men u dit vraagt!
Overhandig ook steeds alle medische attesten en bewijzen van ongeschiktheid aan de contactpersoon bij
PAYROLL SOLUTIONS.

Indien u getuige bent van een ongeval:

•
•
•
•
•

Roep zelf, of laat onmiddellijk de directe chef roepen.
Verplaats het slachtoffer niet!
Laat het slachtoffer niet drinken.
Houd de omstaanders op afstand.
Bedek het slachtoffer met een deken of jas.

Noodplan bij explosie of brand

•
•
•
•
•

Vraag voor aanvang van de werkzaamheden naar de noodprocedure van de organisatie waar je
tewerkgesteld bent
Respecteer het gebruik van eventuele brand- of werkvergunningen indien je moet werken met toestellen
die vonken geven of werken met open vuur
Neem voldoende maatregelen om brand/ explosie te voorkomen.
Vraag waar de verzamelplaats is i.g.v. brand/ explosie
Volg de interne procedure van de opdrachtgever i.g.v. brand/ explosie

VI. Algemene principes
Orde en netheid
Orde en netheid vormen de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. Neem daarom steeds onderstaande
punten in aanmerking:

•
•
•
•

Laat het materiaal niet rondslingeren. Plaats deze op de aangeduide plaats.
Berg de materialen op een ordentelijke manier op. Zo voorkomt u ongevallen.
Toegangen, doorgangen, uitgangen en vluchtwegen worden steeds vrijgehouden van materialen of afval.
Afval in de container gooien.
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