De meest waardevolle GO! APP melding van maart 2017
De meest waardevolle GO! APP melding van maart komt van Shelly Witteman, Heijmans Infra.

Gasflessen niet in het daarvoor bestemde
gasflessenrek geplaatst

Juiste opslag van gasflessen

Op Schiphol zijn verschillende projecten gaande, zo is ook Heijmans Infra hier aan het werk. Shelly
kwam bij een ronde over een gezamenlijke opslagterrein deze gasflessen tegen. Deze waren niet gebord
tegen omvallen en sommige flessen stonden op zijn kop. Volle en lege flessen stonden door elkaar.
Naast dat dit risico’s met zich mee brengt, komt dit ook de orde en netheid niet ten goede. Shelly zag
dit en ondernam direct actie.
Shelly constateerde de onveilige situatie. Ze heeft de situatie direct veilig gesteld door de gasflessen op
de juiste manier in het daarvoor bestemde gasflessenrek te plaatsen. en lege gasflessen op de juiste
manier te laten afvoeren. Daarnaast heeft ze de situatie gemeld via de GO! APP.
Door dit te doen, maakt Shelly ons alert op orde, netheid en de juiste opslag van gevaarlijke stoffen.
Ben jij je bewust van de risico’s van de stoffen waar je mee werkt, of waar mee gewerkt wordt op jouw
bouwlocatie? Heb je de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen gelezen? Weet je hoe je gevaarlijke
stoffen moet op slaan? En wat voor maatregen moet je treffen om hier veilig mee te kunnen werken?
Denk aan:
• Opslag gasflessen in het daarvoor bestemde gasflessenrek.
• Gasflessen m.u.v. propaan gasflessen dienen te worden vastgezet met behulp van een ketting of
klemband.
• Zijn de gasflessen voorzien van een geldige keuringsdatum? Te controleren onder de kraag.
• ADR en GHS gevaaretiketten op de gasflessen aanwezig.
• Is natuurlijke ventilatie gewaarborgd. Werkbussen met een gasfles (ET werkbussen) dienen ook
voorzien te zijn van natuurlijke ventilatie.
• Is de opslag voorzien van een draagbaar en weersinvloeden geschikt ABC poederblusser van 6KG.
• Heeft de opslagvoorziening een brandwerendheid van 60 minuten.

Wees deze maand eens extra alert op opslag en gebruik van gasflessen en andere gevaarlijke stoffen.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over opslag of het gebruik van gevaarlijke stoffen, neem dan
contact op met je leidinggevende of de K&V medewerker/coördinator van jouw bouwlocatie.
Het programmateam Veiligheid wil Shelly bedanken voor deze melding en daarnaast ook voor haar altijd
proactieve houding t.a.v. veiligheid. Daarom ontvangt zij een dinerbon ter waarde van 75 euro.
Goed bezig Shelly, ga zo door!
Eetsmakelijk!

