Wij horen graag uw mening!
Noteer hier uw opmerking, idee of oplossing hoe het anders en beter kan.
Lever het daarna in bij de controleur. Wij danken u voor uw medewerking.
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Loshalregels voor chauffeurs
Veiligheidshelm verplicht
Het dragen van een helm voorkomt hoofdletsel.
Bijvoorbeeld bij openslaande containerdeuren.

De meest voorkomende incidenten
1

Met ondervergrendeling

Veiligheidsschoenen verplicht

•
•
•
•

Klompen zijn niet toegestaan. Ze verhogen het risico op verzwikken en het
verstuiken van uw enkel.

Dragen reflecterende kleding verplicht
Minimaal een veiligheidshesje.

•
•

Ontsteek de lichten van uw voertuig
In de loshal is de overgang van licht naar donker groot.
Wees altijd voor anderen zichtbaar. Juist ook overdag.

•

•

Rijd stapvoets bij in- en uitgangen en in de loshal.

•
•

Hoe lossen? Stop 4 meter voor de slagboom!
Vóór de streep container of trailer openen. Dan de slagboom openen en
achteruit rijden. Lading lossen.
Voertuig vóór de streep terugzetten. Slagboom sluiten en containerdeuren
sluiten. Gemorst afval opruimen!

•

2

Afzeilen
Loop nooit over de container, maar gebruik een vliegtuigtrap!

•
•
•
•

•
•
•

De toezichthouder handhaaft bovengenoemde regels, zodat hijzelf,
chauffeurs en derden het werk veilig kunnen uitvoeren.

Stop vóór de streep. Open containerdeuren voorzichtig.
Houd de druk op de deuren goed in de gaten!
Deuren waar te veel druk op staat: NIET OPENEN!
Open geen deuren, die niet op normale wijze zijn te openen.
Gebruik géén hulpmiddelen.
Rijd na lossing terug vóór de streep. Sluit dan de deuren.

Walking Floor

Spring nooit uit een trailer of container!
Gebruik een trap!

Open vóór de streep deuren van container.
Verwijder borgpin rechterdeur en open hendel.
Verwijder borgpin linkerdeur en open hendel.
Zorg dat hendels geheel opengeslagen zijn. Zo komt
sluitgedeelte vrij en haakt deze niet meer vast.
Blijf buiten het bereik van de zwaaideur!
Ga aan de zijkant van de container staan en ontgrendel
de ondervergrendeling. Los daarna de lading.
Rijd na het lossen terug vóór de streep. Sluit dan de deuren.

Zonder ondervergrendeling

Rijd stapvoets

Verboden te roken!

Containers

•

Open vóór de streep de deuren van de trailer.
Rijd achteruit tot boven het stortgat en los de lading.
Rijd na lossing zover naar voren dat het schoonmaken
van de trailer vóór de streep kan worden uitgevoerd.
Schakel de vloer uit vóór u in de trailer klimt. Het is
niet toegestaan om in de trailer te zijn terwijl de vloer
in beweging is.
Plaats het trapje stevig. Maak de rubberflap, indien aanwezig, schoon.
Veeg het vuil uit de trailer en veeg daarna de vloer schoon.
Hang de rubberflap aan de haken en duw de tussenwand,
indien aanwezig, terug. Let op: vloer in trailer kan glad zijn!
Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouder in de loshal uit.

