Tipkaart

Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers

Alarminstructie
Deze tipkaart geeft informatie over wat te doen in geval van een onveilige situatie of ongeval.

Wanneer is een situatie onveilig (Tipkaart Werknemerscontrole)?
•
•
•
•
•
•
•

Je ruikt een bijzondere geur.
Je voelt je duizelig.
Je krijgt een rare smaak in je mond.
Je wordt slaperig, je krijgt acuut hoofdpijn.
Je ziet resten van bestrijdingsmiddelen.
Er is rookontwikkeling.
Er breekt brand uit.

Wat te doen bij een onveilige situatie? (Tipkaart Voorlichting en instructie)
• Verlaat onmiddellijk de zeecontainer. Ga bovenwinds staan. Zorg voor frisse lucht. Neem een douche en
vernietig verontreinigde kleding (Tipkaart Stoffen).
• Breng jezelf of je collega’s nooit in gevaar! Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als je in contact
kunt komen met gevaarlijke gassen. Betreed de verdachte zeecontainer niet meer zonder persoonlijke
beschermingsmiddelen.
• Zorg dat niemand bij de zeecontainer of bij de lading kan komen.
• Zet de zeecontainer en/of lading af met een veiligheidslint. Een geschikte afstand is 20 meter.
• Breng je leidinggevende op de hoogte. Waarschuw de bedrijfshulpverleningsorganisatie en volg hun
instructies op.
• Bezoek bij gezondheidsklachten de Spoed Eisende Hulp. Neem een stoffenkaart mee als je denkt dat je met
die stof in aanraking bent geweest. Neem ook de onderzoeksgegevens mee van de zeecontainer(stroom).
Zorg dat medische specialisten en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) contact hebben
voordat er wordt gestart met het behandelen van de klachten. Het NVIC is te bereiken op 030-2748888.

Wat te doen als er een collega onwel wordt?
• Ook tijdens reddingswerkzaamheden is het belangrijk dat je op de veiligheid van jezelf en anderen let.
Voorkom dat er meer slachtoffers vallen. Zorg dat iedereen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt als
je met gevaarlijke gassen werkt.
• Niemand mag de zeecontainer in zonder beschermingsmiddelen.
• Zorg dat niemand bij de zeecontainer of bij de lading uit de zeecontainer kan komen.
• Zet de zeecontainer en/of lading af met een veiligheidslint. Zet zo ruim mogelijk af. Een geschikte afstand is
20 meter.
• Vraag je collega wat er is gebeurd en informeer naar de klachten. Breng het slachtoffer naar een ruimte met
frisse lucht. Is hij buiten bewustzijn? Verplaats hem dan niet. Doe dit alleen als het noodzakelijk is. Alleen een
getraind persoon mag het slachtoffer verplaatsen.
• Bescherm het slachtoffer tegen weer en kou.
• Waarschuw de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bel zo snel mogelijk 112 en volg de instructies op.
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Hoe moet het bedrijf omgaan met onveilige situaties?
• Zorg ervoor dat omstanders écht op afstand blijven. Hulpdiensten moeten de plaats van het incident goed
kunnen bereiken.
• Bied (de) werknemer(s) een medisch onderzoek aan.
• Geef medische specialisten een stoffenkaart als je denkt dat de werknemer met die stof in aanraking is
geweest. Geef ook de onderzoeksgegevens van de zeecontainer(stroom). Zorg dat medische specialisten
en het NVIC contact hebben voordat er wordt gestart met het behandelen van de klachten. Het NVIC is te
bereiken op 030-2748888.
• Laat de zeecontainer/lading opnieuw bemeten op gevaarlijke gassen. Doe dit voordat er verder wordt
gewerkt.
• Ga na hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden. Leg de bevindingen vast. Onderzoek of het huidige beleid
moet worden aangepast. Zoals bijvoorbeeld de categorie-indeling.

Algemene tips
• Zorg ervoor dat de bedrijfshulpverleningsorganisatie en het calamiteitenplan zijn afgestemd op het werken
met zeecontainers.
• Alleen getrainde personen met onafhankelijke adembescherming mogen de zeecontainer in bij een incident.
• Alleen werknemers die getraind zijn in het uitvoeren van reddingshandelingen mogen eerste hulp verlenen.
• Zorg ervoor dat er afspraken komen over de communicatie rond het incident.
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