Veilig lossen en openen van houten kisten en frames met glas

Veilig lossen en openen van houten kisten en frames met glas
Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Het lossen van houten kisten en frames met glas is risicovol als niet volgens de veiligheidsvoorschriften wordt
gewerkt.
Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen:
Voorbereiding
Verzeker u voordat u begint met lossen van voldoende ruimte. Dit zowel voor het lossen zelf als voor een
veilige ruimte bij het openen.
Ook moet de kist of het frame onder een hoek zijn geplaatst van 3 of 4 graden. De kist of het frame moet
zijn gezekerd op een bok of ander opslagmiddel om omvallen te voorkomen.
Voorschriften individueel:
1. Controle voor gebruik
Controleer of de kist goed gezekerd is op een glasbok of ander opslagmiddel. Controleer of de houten kist
of het frame niet stuk is of ernstige beschadigingen heeft. Check ook de stabiliteit van de vrachtwagen.
Veilig openen van een kist of frame
De stappen voor het veilig lossen van het glas zijn:
-

Verwijder de spanbanden met een geschikte tang

-

Verwijder daarna eerst de bovenkant van de kist met een reciprozaag of breekijzer/ koevoet

-

Verwijder vervolgens de voorplaat met een reciprozaag of breekijzer/ koevoet

-

Daarna kunnen de glasplaten 1 voor 1 d.m.v. vacuümheffers gelost worden

3. Draad de voorgeschreven PBM
Als werknemer bent u verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken.
PBM zijn er voor uw veiligheid. Draag daarom altijd de voorgeschreven PBM.
In de PBM-matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden
gebruikt om veilig te kunen werken. Overleg bij twijfel met uw werkgever of de preventie-adviseur.
Wet- en regelgeving:
Arbowet, Arbobesluit
Arbowet
Artikel 3: Arbobeleid
Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie van risico's
Artikel 8: Voorlichting en onderricht
Artikel 11: Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbobesluit
Hoofdstuk 3: Inrichting arbeidsplaatsen
Hoofdstuk 5: Fysieke belasting
Artikel 5.1 Definitie richtlijn
Artikel 5.2 Voorkomen gevaren
Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
Artikel 5.5 Voorlichting
Artikel 5.6 Bijlagen richtlijn
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Hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
Hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
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