De meest waardevolle GO! APP melding van april 2016 betreft dit keer twee
meldingen, van twee verschillende personen die een identieke situatie op
twee verschillende locaties aantroffen.

Elektrocutiegevaar, 230V bouwlamp en haspel in Voorzien van veilig materiaal (scheidingstrafo's /
natte kruipruimte. Volledig onbewust van gevaar veiligheidslampen)

De collega’s troffen beide onderaannemers aan die in een kruipruimte aan
het werk waren met een 230V bouwlamp en haspel. Een levensgevaarlijke
situatie! In deze situatie bestaat namelijk het gevaar op elektrocutie.
Beide hebben ze de situatie goed opgepakt door de onderaannemers hierop aan
te spreken en te vragen deze onveilige werkzaamheden onmiddellijk te
staken. Vervolgens hebben ze de onderaannemers beide voorzien van veilig
materiaal (scheidings-/veiligheidstrafo en een veiligheidslamp) en ze de
ernst van deze onveilige situatie uitgelegd.
De onderaannemers bleken zich totaal niet bewust van de gevaarlijke
situatie waarin zij verkeerde. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om op
elkaar te letten, elkaar aan te spreken en zorg te dragen voor elkaar! We
zijn ons niet altijd bewust van de gevaren om ons heen. Door een stukje
voorlichting van Peter en Frank zal herhaling zich bij deze onderaannemers
niet meer voordoen.
Ook hebben de collega’s deze situaties volledig afzonderlijk van elkaar
gemeld via de GO! APP, zodat we hier als organisatie van kunnen leren.
Toeval kan het niet zijn dat er in een maand twee identieke onveilige
situaties binnen komen van totaal verschillende plekken. Dit doet vermoeden
dat dit vaker voor komt en we dus alert moeten zijn op het elektrisch
materieel dat gebruikt wordt in kruipruimtes.
Deze meldingen zijn mooie voorbeelden van alertheid op veiligheid en zorg
dragen voor elkaar. Samen maken we het werk veilig!
De alertheid, actie en melding van onze collega’s helpen onze veiligheid
naar een hoger niveau te tillen, dit wordt zeer gewaardeerd! Het
programmateam Veiligheid bedankt daarom beide heren voor hun
voorbeeldgedrag op het gebied van veiligheid. Hiervoor verdienen zij beide
een dinerbon.

