Gedragsregels in onze Corsohal en VEILIGHEID VOOROP!
In deze Corsohal werken we gezamenlijk aan een mooi Fruitcorso, door rekening te houden met bepaalde regels en veiligheidsaspecten
ALS WE BOUWEN, BOUWEN WE SAMEN
Werk nooit alleen, maar tenminste met z`n tweeën. Mocht er iets gebeuren dan sta je er niet alleen voor.
Let op elkaars veiligheid.
WEET WAAR DE VLUCHTROUTE IS
Check de nooduitgang(en) en vluchtwegen op voldoende verlichting en zorg dat ze goed bereikbaar zijn, houd vluchtwegen vrij.
GEEF BRAND GEEN KANS
Roken is uitsluitend toegestaan buiten de bouwhal.
Let er op dat je brandbare stoffen (verf-oplosmiddelen / piepschuim / lijm) uit de buurt houd van hittebronnen (las-slijp-vonken)
Zorg dat je weet waar de brandblussers hangen en houd deze bij de hand mocht er onverhoopt toch b.v. gelast moeten worden.
VEILIGHEID VOOROP
Gebruik deugdelijk apparatuur, gereedschappen en hulpmiddelen om calamiteiten te voorkomen.
Laat je werkplek schoon en opgeruimd achter en zorg dat het gebruikte gereedschap word opgeruimd.
Geen flessen of valgevaarlijke producten op de steigers.
LET OP ONVEILIGE SITUATIES
Geef onveilige situaties door aan het bestuur of contactpersonen werkgroepen.
EHBO-KOFFER – LOCATIE BEKEND?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je weet waar je de EHBO koffer kan vinden kun je een klein ongeval ook klein houden.
GEBRUIK PBM`S
Gebruik bij risicovolle werkzaamheden de juiste PBM`S zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, handschoenen of gehoorbescherming.
Gedrag in en buiten de bouwhal
Durf elkaar aan te spreken over het corsowerk en gedrag, uiteraard met respect zoals jezelf ook aangesproken wenst te worden.
Praat met elkaar en niet over elkaar!
Opruimen doen we allemaal
Ruim na gebruik je eigen beker, houder, glas, bakje etc op en laat een schone tafel en werkplek achter.
Zaden na het vullen van je bakje en na afloop terugzetten op de juiste plaats in het rek.
Let op afscherming van de vloer bij gebruik van verf, lijm e.d
Verf afvullen in de afsluitbare inzetpotten en deze terugzetten op de daarvoor bestemde plaats.
Kwasten na gebruik schoonmaken en in de desbetreffende kwastenpotten zetten.
We gebruiken uitsluitend plastic lijmpotten waarvan de rand na gebruik goed schoonmaken en terug zetten op de juiste plaats.

