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Betreden kooidak en schachtput 
Altijd zelf de controle over de installatie behouden.
Betreden kooidak: stuur de kooi naar beneden, ontgrendel  
en open de deur, blokkeer met deurstopper. Controleer  
apart van elkaar werking deurcontact, stopschakelaar en 
inspectieschakelaar, vanaf de verdieping. 
Schachtput: activeer de stopschakelaar en gebruik de  
putladder.

Verlaten: stopschakelaar geactiveerd hou-
den tijdens het verlaten van het kooidak of 
de schachtput.  
Schachtput: Deactiveer de stopschakelaar 
en gebruik putladder of opstapje veilig.

Tijdelijke liftkooien en beweegbare  
werkvloeren
Werk met twee veiligheden.
Gebruik bij rijden op de liftmachine altijd een  
snelheidsbegrenzer en vanginrichting.

Bij gebruik van een tijdelijke kabel-klimtakel is een  
aanvullende vangconstructie (blockstop) vereist.

Snelheidsbegrenzer en/of  
veiligheidsvoetpedaal is vereist.

Onder spanning staande delen/ 
Storing zoeken 
Gebruik gecertificeerd gereedschap en voorkom  
onbedoelde aanraking met onder spanning staande  
circuits. 
Meet met maar één hand.
Vergrendel en label de schakelaar (LOTO) als geen  
spanning is vereist.

Scherm onder spanning staande delen af.

Test de meter aan een bekende bron vóór gebruik.

Afschermen
Beveilig de werkplek met een deugdelijke afscherming.
Als schachtdeuren, tredes, kamplaten, paletten, vloerplaten 
of luiken verwijderd of nog niet aangebracht zijn waardoor er 
valgevaar aanwezig is, moet de installatie worden beveiligd 
met een afzetting (bij een roltrap aan beide zijden).

Maak om onbevoegd verwijderen tegen  
te gaan de afscherming vast als er niet  
aan de installatie gewerkt wordt.

Mechanische energie 
Vermijd knelpunten van installatiedelen en  
gereedschappen.
Voorkom loshangende kleding en wees voorzichtig bij het 
dragen van handschoenen in de buurt van bewegende delen.

Zorg ervoor dat een last stabiel is en goed vast zit. 

Mijd de gevarenzones (buig niet voorover naar de  
naastgelegen schacht e.d.).

Lock Out – Tag Out (LOTO)
Altijd testen en verifiëren.
Stel zeker dat zich geen passagiers in de kooi bevinden. 
Alle deuren zijn gesloten en mechanisch vergrendeld.

Beveilig elk circuit dat mogelijk niet spanningsloos  
gemaakt wordt via de hoofdschakelaar, zoals bijvoobeeld  
de verlichting.

Vergrendel de installatie altijd zelf, zodat  
u zeker bent dat deze niet in beweging kan  
komen.

Valbeveiliging
Altijd vastmaken bij valgevaar van meer dan 1,8m.
Draag altijd geschikte uitrusting: de harnasgordel.

Controleer uw harnasgordel vóór elk gebruik.

Wees u altijd bewust van uw omgeving  
(valhoogte > 1,8m en opening > 30cm).

Overbruggingen
Tel draadbruggen altijd vóór én na gebruik.
Controleer draadbruggen op beschadigingen.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde draadbruggen. 

Draadbruggen mogen niet in het veiligheidscircuit  
zijn aangebracht als de installatie in normaal bedrijf is.

Stel collega‘s altijd op de hoogte als  
draadbruggen worden gebruikt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd geschikte werkkleding en veiligheidsschoenen, 
en indien nodig ook: beschermende handschoenen, veilig-
heidshelm, oogbescherming, gehoorbescherming.

Lasten aanslaan en hijsen
Controleer hefvermogen en stabiliteit.
Inspecteer hijsmateriaal vóór elk gebruik. 

Zorg ervoor dat hijsbanden de juiste afmetingen hebben.

Stel zeker dat de last langs alle obstakels heen kan.

Loop of sta nooit onder een gehesen last.
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10 REGELS TER VOORKOMING VAN EEN ONGEVAL

GEEN OPDRACHT IS ZO BELANGRIJK
OF DRINGEND DAT HET NIET OP EEN
VEILIGE MANIER GEDAAN KAN WORDEN.

tkeg_osah_10_rules_poster_field_nl_rz.indd   1tkeg_osah_10_rules_poster_field_nl_rz.indd   1 28.05.21   15:4728.05.21   15:47


