van gelder|bewust veilig
Aan de hand van vijf pijlers werkt een medewerker van Van Gelder bewust veilig:
BETROKKENHEID

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

WERKEN IN DE KOU
Weten jullie het nog? De laatste toolbox

Daarnaast kan het voorkomen dat verkeersborden en

van 2019 hebben we afgesloten met de

afzethekken, door sneeuw en wind, niet meer goed

volgende tips:
■ Check of er niets is gestolen. Is er iets gestolen

dan moet dit gemeld worden en er moet aangifte
worden gedaan. Vergeet niet om ook een KAMmelding te doen. Dit kan via de Van Gelder Bewust
Veilig app of de rode meldingsknop in het BMS
■ Controleer of de KLIC-melding nog geldig is

DE WINTERPERIODE
De vakantie zit er weer op, dat betekent dat we de
komende maanden te maken krijgen met dalende
temperaturen, de kans op vorst en (natte) sneeuw.
Daarnaast kan het ook flink gaan waaien. Dit heeft
invloed op ons werk en het uitvoeren van onze
werkzaamheden.
Zet daarom al het materiaal dat kan wegwaaien,
zoals hekwerk en dixies, goed vast. Wat kun je
verder doen?
■ Verwijder (tijdelijk) de spandoeken van het

hekwerk;
■ Dek materiaal goed af;
■ Voer vanaf windkracht 6 geen hijswerkzaamheden

meer uit;
■ Zorg voor een opgeruimde werkplek.

Door sneeuw en bevriezing kunnen rijplaten, loop
paden en –planken glad worden, waardoor mede
werkers, omwonenden en verkeersdeelnemers kunnen
vallen. Om dit te voorkomen is het dus belangrijk dat
looppaden, etc. sneeuw- en ijsvrij zijn.
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zichtbaar zijn voor het verkeer.

WINTERCHECK
Check ook je eigen auto: heb je een ijskrabber en is je
ruitenwisservloeistof voorzien van antivries? Zorg er
daarnaast voor dat je tijdig van huis vertrekt en dat je
auto goed ijsvrij is.

LET OP JE GEZONDHEID
De winterse temperaturen hebben natuurlijk ook invloed op je gezondheid. Denk hierbij aan onderkoeling
en bevriezing van ledematen (vingers, tenen, neus en
oren). Hier kun je je natuurlijk tegen kleden. Zorg
daarom voor warme winterkleding (bijvoorbeeld thermokleding), zorgt ervoor dat de keet is verwarmd en drink
warme dranken.
In je kerstpakket zat een lekkere warme muts en sjaal.
Deze muts is alleen niet geschikt om onder je veiligheidshelm te dragen. Daarvoor kun je bij de materieeldienst in Elburg speciale helmmutsen krijgen.
Als laatste en natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk:
voorkom bevriezing van materiaal en materieel:
■ Zorg dat materiaal en materieel goed is afgedekt;
■ Sla materiaal vrij van de grond op;
■ Zorg dat waterleidingen zijn voorzien van goede

isolatie of zijn afgetapt.

