Verkeer

Bezoeker

Op het terrein gelden de verkeersregels zoals
vermeld in de wegenverkeerswet en het wegenverkeersreglement.

Als bezoeker heeft u alleen toegang tot kantoren en de fabriek onder begeleiding van uw
contactpersoon. U dient zichtbaar de bezoekersbadge te dragen. Komt u in de productieruimten, dan dient u binnen de geel belijnde
looppaden te blijven of, met toestemming van
uw begeleider, tenminste 50 cm afstand van
een machine te bewaren.

De maximum snelheid op het terrein is 10
km/uur. De maximum snelheid van transportmiddelen binnen de gebouwen is 6 km/uur.
Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor
bestemde parkeerplaatsen, voor de fietsen is
er een aparte fietsenstalling op het terrein.
Het besturen van heftrucks is alleen toegestaan voor werknemers die in het bezit zijn
van een heftruckcertificaat.
Zowel in de fabriek als op het buitenterrein
lopen voetgangers. Houdt hier rekening mee
als u in de auto/op de motor/op de heftruck
rijdt.

Pak zelf geen producten of onderdelen. Deze
kunnen statisch geladen zijn (ernstige schok).
Alleen een product in de eindverpakking heeft
alle veiligheidstesten gehad.
Houd rekening met de veiligheidsinstructies
vermeld door middel van de waarschuwingsborden. Mochten er alarmsignalen af gaan,
volg dan de instructie van uw begeleider.

Externe Uitvoerder
Milieu
Waarschuw bij lekkages e.d. die het milieu
(lucht, bodem, water) kunnen vervuilen altijd
de BHV groep op toestel 700 of uw contactpersoon.
Het lozen van chemicaliën, afvalstoffen en
olieproducten is verboden. Voor het afvoeren
van deze stoffen gelden procedures die bij uw
contactpersoon bekend zijn.

Gereedschappen
Gereedschappen en apparatuur mogen alleen
gebruikt worden indien zij aan de veiligheidsnormen van de verschillende zones in het
bedrijf voldoen.

U mag alleen werkzaamheden uitvoeren als u
hiervoor toestemming heeft verkregen door
middel van het volledig invullen van het formulier “Risicovolle werkzaamheden”. Dit formulier krijgt u uitgereikt door uw begeleider
bij Swedish Match, samen met een blauw
hesje met daarop de tekst “visitor”, dat u te
allen tijde moet dragen en waardoor u herkenbaar bent als externe uitvoerder.
Houdt u zich aan de wettelijk voorgeschreven
regelgeving voor Veiligheid, Arbo en Milieu en
Atex. Houdt u zich aan de instructies van uw
begeleider, ook als u toestemming heeft om
zelfstandig te mogen werken.
Bij reparatiewerkzaamheden op het dak bent
u verplicht voldoende blusmiddelen mee te
nemen.
U kunt het terrein pas verlaten na controle
van de werkplek door uw begeleider.

Swedish Match Lighters

Bij calamiteiten:
700
Wie bent u
Wat is de calamiteit
Waar is de calamiteit
OF
Spreek zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde Swedish Match medewerker aan, hij/zij
weet de juiste interne BHV procedure.

Blus het begin van de brand met aanwezige
blusmiddelen, schakel eigen apparatuur uit.
Spreek zo snel mogelijk de dichtsbijzijnde
Swedish Match medewerker aan, hij/zij weet de
juiste interne BHV procedure.
Verlaat het gebouw via de dichtstbijzijnde uitgang
Verzamel bij de verzamelplaats ontruiming op de
bezoekersparkeerplaats
Volg de instructies van de BHV organisatie
op

Wij zijn een gasverwerkende fabriek, vallend
onder de BRZO wet– en regelgeving. Vanwege mogelijk explosiegevaar is onze fabriek
voorzien van Atex-zonering. Laat u hierover
informeren als externe uitvoerder.
Uw en onze veiligheid gaat boven alles. Indien u zich niet houdt aan de instructies zal u
van het terrein worden verwijderd.

Veiligheidsregels
Voor iedereen die zich op het terrein
bevindt of gaat begeven

Algemeen
Iedereen dient zich te houden aan de Arbo– en
milieuwetgeving met de bijbehorende besluiten en de geldende bedrijfs– en afdelingsvoorschriften. U bent verplicht veiligheidsbedreigende en milieubedreigende situaties te melden bij uw leidinggevende of uw contactpersoon.
Voordat u aanvangt met uw werkzaamheden
dient u zich op de hoogte te stellen van de
procedures en werkvoorschriften die gelden
voor uw werkplek. U bent verantwoordelijk
voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
In de fabriek wordt met heftrucks gereden en
op het buitenterrein met personenauto’s/
motoren, dus kijkt u goed uit en ga zo nodig
even aan de kant.

Persoonlijke veiligheid
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkschoenen, gehoorbescherming en veiligheidsbril is verplicht waar
dit is aangegeven. Gehoorbescherming is in
alle productieruimten verplicht.

Rommel en afval
Gemaakte rommel dient u zelf op te ruimen.
Afval dient u te scheiden of mee te nemen.

Roken

Eten en Drinken

Roken is alleen toegestaan in de rokersruimte, in
de kantine en op de rookplek buiten de kantine,
zoals aangewezen op de plattegrond.

In het kader van HACCP wetgeving is het verboden
in de productie en verpakkingsruimten
etenswaren te nuttigen. Drank mag alleen
genuttigd worden in de omgeving van de
koffieautomaat of in de kantoortjes op de diverse
afdelingen.

Alarmering
Bij een ontruiming dient u de instructies van de
BHV organisatie op te volgen. De verzamelplaats is
links van het toegangshek, zie plattegrond.
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