
VE IL IGHE IDS INSTRUCT IE -
KAART

WAT moET

O  Op het terrein geldt een maximum  

snelheid van 5 km/uur.

O   Strem nooit de doorstroming van het verkeer.

O  Houdt altijd de beide toegangspoorten (tevens vlucht

wegen) vrij.

O   Houdt u zich strikt aan de voorschriften vermeldt in 

de “werkvergunning”.

O  U dient de voor u voorgeschreven PBM’s te dragen.

O   Volg de “laadprocedure depot Tiel” of “losprocedure 

depot Tiel”.

ALGEmEEN

Bij aankomst op het depot dient u zich te melden 

bij de Meet en Regelkamer, waar u zich op 

verzoek van het depotpersoneel dient te kunnen 

legitimeren.

Lees de veiligheids en gedragsregels op deze 

veilig heidsinstructiekaart en volg de aanwijzingen 

van het depot personeel te allen tijde stipt op.

Bekijk de ontruimingsplattegronden bij de entree 

en kantine van het kantoor en de plattegrond op 

deze kaart.

Bij het niet opvolgen van de regels opgenomen in 

deze veiligheidsinstructiekaart zal het depot

personeel gepaste maatregelen nemen (waartoe 

verwijdering van het terrein kan behoren)!

WAT mAG NIET

X   Zonder werkvergunning mag u geen werkzaamheden 

op het depot uitvoeren.

X  Als u niet bekend bent met de “laad of losprocedure 

depot Tiel” mag u niet laden of lossen.

X  Bezoekers mogen niet zonder begeleider van Nefco het 

terrein op.

X  Op het depot zijn ontstekingsbronnen (o.a. open vuur, 

roken en het gebruik van mobiele telefoon) verboden, 

tenzij het depot personeel daarvoor toestemming geeft.

X  Het in bezit zijn van alcohol en drugs of het onder 

invloed ervan verkeren is verboden.
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ATEx 

Atex gezoneerde gebieden zijn 

gebieden waar een explosieve 

atmosfeer kan ontstaan door het 

vrijkomen van brandbare gassen.

Atex gezoneerde gebieden op het terrein worden met 

zoneringsborden aangegeven.

Binnen een Atex gezoneerd gebied gelden aanvullende 

regels voor werkzaamheden en het gebruik van (hulp)

apparatuur.

WAT TE DoEN ALS U EEN CALAmITEIT 
zIET

•	 	Druk	op	de	dichtstbijzijnde	noodstop	en/of	alarm	melder.

•	 	Informeer	direct	het	depotpersoneel.

•	 	Als	u	geen	contact	krijgt	met	het	depotpersoneel,	belt	u	

112 en 040 289 45 05 (bel altijd op veilige afstand van 

een gaslekkage).

•	 	Stop	al	uw	werkzaamheden	en	verzamel	bij	de	ingang	

van het kantoor.

•	 	Machines,	apparatuur	en	motoren	uitschakelen	voor	

zover dat veilig kan.

WAT TE DoEN ALS U EEN ALARm-
SIGNAAL HooRT

•	 	Stop	al	uw	werkzaamheden	en	verzamel	bij	de	ingang	

van het kantoor.

•	 	Machines,	apparatuur	en	motoren	uitschakelen	voor	

zover dat veilig kan.

GEHELE TERREIN
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