Tipkaart

Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers

Werknemerscontrole
De werknemer is tijdens het openen en binnengaan van de zeecontainer alert op onverwachte afwijkingen.
Deze controlelijst geeft aan wat de werknemer checkt. Een werknemer opent de zeecontainer pas nadat deze
is vrijgegeven.

Controlelijst
ü

û

q

q

Gevarenstickers of -documenten waarop staat dat het om een
gegaste zeecontainer gaat.

q

q

Afgeplakte roosters en/of kieren.

q

q

Slangetjes die uit de zeecontainer steken.

q

q

Vreemde, doordringende geur.

q

q

Vreemde, doordringende geur.

q

q

Restanten van bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld:
poeders, korrels en verpakkingen, waarin resten van
bestrijdingsmiddelen kunnen zitten. Zoals zakjes/blisters
opgehangen aan deuren of wanden met resten van fosfide poeder,
blikjes, buisjes, etc.

q

q

Dode dieren (bijvoorbeeld insecten).

q

q

Gezondheidsklachten, bijvoorbeeld:
tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid, rare smaak in de mond,
braakneigingen, etc.

q

q

Opmerking1

Vrij voor betreden verklaring
Er is een vrij voor betreden verklaring

Uitwendige inspectie
Loop om de zeecontainer en controleer op verdachte
omstandigheden:

Inwendige inspectie
Open de zeecontainer, maar ga deze nog niet binnen. Controleer de
zeecontainer op:

1

Controlelijst
ü

û

Vreemde, doordringende geur.

q

q

Dode dieren (bijvoorbeeld insecten).

q

q

Gezondheidsklachten, bijvoorbeeld:
tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid, rare smaak in de mond,
braakneigingen, etc.

q

q

Afgeplakte roosters en/of kieren.

q

q

Fumigatiecertificaat of indicatie van fumigatie, bijvoorbeeld:
houten pallets voorzien van een stempel met MB (methylbromide).

q

q

Door folie afgedekte lading.

q

q

Restanten van bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld:
poeders, korrels en verpakkingen, waarin resten van bestrijdings
middelen kunnen zitten, zoals zakjes/blisters opgehangen aan deuren
of wanden met resten van fosfide poeder, blikjes, buisjes, etc.

q

q

Opmerking1

Inwendige inspectie
Controleer, bij binnenkomst, de zeecontainers op:

1 Geef in deze kolom aan waar de verdachte situatie is waargenomen.

Nummer zeecontainer
Datum
Naam werknemer
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