FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

Afmetingen van lokalen en werkruimten :


de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog
(de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling
van het minimum volume of de minimum oppervlakte)



iedere werknemer beschikt over een werkelijke ruimte van tenminste 10 m3



iedere werknemer beschikt over een vrije oppervlakte van tenminste 2 m2



risicoanalyse kan behoefte aan grotere afmetingen aantonen



de werkruimte is vrij van obstakels en vrij van onnodige opslag

Schoonmaak en onderhoud :


arbeidsplaatsen en installaties onderhouden



gebreken zo snel mogelijk herstellen



arbeidsplaatsen schoonmaken
o volgens geschikte schoonmaakmethodes (nat, droog, …)
o met geschikte schoonmaakmiddelen (bezem, stofzuiger, …)
o met geschikte schoonmaakproducten (ontvetten, ontsmetten, …)
o voldoende frequent



vloeren, muren, plafonds, bekledingen, van die aard dat schoonmaak mogelijk is



afval verzamelen en verwijderen van de arbeidsplaats

Vloeren :


vrij van hobbels en putten



geen gevaarlijke hellingen



uitvoering vast, stabiel en slipvrij

Wanden :


transparante wanden
o ofwel vervaardigd uit veiligheidsmateriaal
o ofwel zodanig afscheiden dat geen aanraking mogelijk is
o ofwel tegen indrukken beschermen



op transparante wanden op ooghoogte markering aanbrengen
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Trappen, gaanderijen en platformen :


afmetingen trap
o breedte trap, in functie aantal personen


1,25 cm per persoon voor trap die naar uitgang daalt



2 cm per persoon voor trap die naar uitgang stijgt



1 cm per persoon voor evacuatiewegen, deuren, vlucht-terrassen en
hellende toegangen



minimale breedte 80 cm

o doorgangshoogte : 200 cm
o optrede : 17 cm
o aantrede : 25 cm
o traphelling : 20 tot 40°




trapleuningen voorzien :
Breedte
van de trap

Aantal
open zijden

< 1m

0

< 1m
< 1m
> 1m maar < 2m

1
2
0, 1 of 2

> 2m

0, 1 of 2

Type leuning
minstens 1 leuning aan de rechterzijde
in de richting van het afdalen
minstens 1 leuning aan de zijkant
2 leuningen, 1 aan elke zijde
2 leuningen, 1 aan elke zijde
3 leuningen, 1 aan elke zijde én 1 in het
midden

samenstelling trapleuningen :
o handleuning op 75 tot 85 cm van de grond
o tenminste 7 cm ruimte tussen leuning en achterliggende oppervlakken
o kantlijst onderaan
o tussenleuning



platform : trappen voorzien van een platform (tenminste 75 op 55 cm) voor elk
hoogteverschil van 3,6 m



aansluiting op circulatiewegen :
o voet en hoofd van de trap op tenminste 1 m van circulatiewegen houden
o zo niet, leuningen voorzien
o tussen toegangsdeur en trap een platform voorzien



leuningen werkplatform :
o leuning aan de open zijden
o hoogte tussen 1 en 1,2 m
o kantlijst onderaan 15 cm hoog
o tussenleuning op 40 tot 50 cm
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Toegang tot daken van materialen die niet voldoende weerstand bieden :


toegang beperken door technische middelen (barrières)



instructies voor toegang tot de zone



slechts toegang mits aangepaste uitrusting en preventiemaatregelen

Ramen, bovenlichtvoorzieningen, ventilatievoorzieningen :


veilig openen, sluiten, regelen



ook in geopende stand geen risico



zo ontwerpen dat schoonmaak veilig kan
o van binnen uit


180° kantelende ramen



naar binnen opendraaiende ramen

o van buiten uit


via balkon



via gondels



via vaste toegang tot het dak

Deuren en poorten :


transparante deuren en poorten :
o transparante oppervlakken van deuren en poorten


ofwel vervaardigd uit veiligheidsmateriaal



ofwel tegen indrukken beschermen

o op transparante deuren op ooghoogte markering aanbrengen
o klapdeuren moeten transparant gedeelte hebben


schuifdeuren kunnen niet uit de rails lopen of omvallen



poorten die naar boven toe opengaan kunnen niet terugvallen



deuren op vluchtwegen :
o passend markeren
o te allen tijde te openen wanneer werknemers aanwezig



poorten hoofdzakelijk voor verkeer van voertuigen :
o aparte doorgang voor voetgangers voorzien in onmiddellijke nabijheid poort



automatische deuren en poorten :
o noodstopvoorziening
o kunnen ook met hand worden geopend
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Wegen :


ontwerp
o zo dat ze veilig te gebruiken zijn
o zo dat werknemers in de buurt geen risico lopen



afmetingen wegen
o minimum breedtes wegen :


doorgang voor voetgangers : 100 cm



afstand tussen machines m.b.t. toegang werkpost : 80 cm



breedte voor occasionele toegang : 60 cm



afstand tussen paletten, containers, stockage of werkposten : 50 cm



ruimte vóór de werkpost : 100 cm



ruimte vooraan indien achter de werknemers een rijweg : 150 cm

o afscherming tussen wegen en gevaarlijke werkzaamheden
o vrije hoogte wegen voor voetgangers : minimum 2 m
o leuningen voorzien indien circulatieweg zich op meer dan 70 cm hoogte
bevindt t.o.v. de onmiddellijke omgeving
o wegen voor voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, …
o goede zichtbaarheid op rijwegen (geen zicht belemmeren, desnoods spiegels)
o tracé van wegen duidelijk afbakenen en signalisatie voorzien


witte lijn 15 cm breedte



grondmarkeringen i.v.m. snelheid, voorrang, rijrichting, …



pictogrammen duiden hindernissen aan

Roltrappen en -paden :


uitgerust met noodstopvoorzieningen



goed onderhouden
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Laadkaaien en laadplatforms :


elke 20 m een uitgang (helling of trap naar begane grond)



werknemers mogen niet kunnen gekneld geraken



werknemers mogen niet kunnen vallen



laad- en loszones beschermen tegen weersinvloeden

Risico op vallen van personen of voorwerpen :


putten of gaten in vloer of wand
o ofwel afdekken (voldoende sterk om persoon te dragen)
o ofwel collectieve beschermingsmiddelen voorzien (leuningen)



opslag van goederen
o stevig stapelen
o maatregelen tegen vallen (bijvoorbeeld omwikkelen met plastic)



zones met val- of glijgevaar of beknelling van werknemers of met risico’s voor
vallende voorwerpen
o toegang tot zone beperken door technische middelen (lint, ketting, leuning)
o gevarenzone markeren volgens veiligheids- en gezondheidssignalering
o instructies voor toegang tot de zone
o slechts toegang mits aangepaste uitrusting en preventiemaatregelen

Meer informatie :


De gids “Personeelsvoorzieningen” uit de reeks SOBANE-strategie



De gids “Veiligheid (ongevallen, vallen, …)” uit de reeks SOBANE-strategie

