Werkinstructie papierinzameling door vrijwilligers – hand out voor beladers
Instructies vooraf:
1.
2.

3.
4.
5.

Van Munster Recyclers BV levert de vereniging/instelling vooraf deze werkinstructie aan.
De vrijwilligers die door de vereniging/instelling ingezet gaan worden, krijgen vooraf een instructie. Elke
vrijwilliger dient hiervoor ook een online training te volgen. Na aanmelding ontvangt men een persoonlijke
inlog voor deze training.
De vereniging/instelling selecteert vrijwilligers onder leden die 18 jaar of ouder zijn en die fysiek in staat zijn
de zware werkzaamheden uit te voeren.
Het is verboden om aan de inzameling deel te nemen bij gebruik van of onder invloed van alcohol, hard en
soft drugs en medicijnen die van invloed kunnen zijn op de te verrichten werkzaamheden.
Vrijwilligers mogen geen loshangende of wijd zittende kleding dragen en geen sieraden.

Afspraken voor de start van de inzamelingsronde:
1.

2.

3.

De chauffeur van Van Munster Recyclers BV controleert vooraf het voertuig minimaal op:
•
Geschiktheid voor papierinzameling met de middelen van de betreffende gemeente;
•
Gebreken aan het overtuig;
•
Goed werkende verlichting;
•
Functioneren van de veiligheden: treeplankbeveiliging, noodstoppen etc.
De chauffeur van Van Munster Recyclers BV is bevoegd vrijwilligers te weigeren indien deze niet voldoen
aan de door Van Munster Recyclers BV gestelde eisen:
•
Leeftijd 18 jaar of ouder en fysiek in staat om het werk uit te voeren;
•
Niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden;
•
Dragen van goede schoenen (geen slippers of klompen) en reflectiehesje;
•
Niet dragen van loshangende kleding en sierraden.
De chauffeur van Van Munster Recyclers BV bespreekt vooraf met de vrijwilligers een aantal zaken:
•
Bediening installaties (pers en beladingsysteem);
•
1 vrijwilliger is verantwoordelijk voor de bediening, andere blijven er dus vanaf (behalve noodstop);
•
Veilige plaats bij bedienen van de installatie;
•
Bij een werkende belading of pers van de kraakperswagen sta je alleen veilig buiten het bereik van
zwaaiende containers aan de zijkant van de wagen;
•
Afspraken onderling over commando’s en wijze van inzamelen (2-zijdig of alleen rechterzijde) en
terugplaatsen van eventuele minicontainers;
•
Werking van de treeplankbeveiliging en het op- & afstappen en hoe veilig te staan op de treeplank;
•
Per enkelvoudige treeplank mag er 1 vrijwilliger staande op de treeplank meerijden (bij korte
verplaatsingen), als er meer dan 2 vrijwilligers aanwezig zijn dienen deze te lopen of in de cabine te
zitten;
•
Bij achteruitrijden naast de wagen staan, niet erachter, de chauffeur vertelt hoe aanwijzingen bij
achteruitrijden gegeven kunnen worden.

Tijdens de inzameling letten op gevaren:
A.

Gevaren van de belading & persinstallatie:
•
Vingers, handen en armen kunnen bekneld raken in de installatie.
•
Containers legen gaat met zwaaiende bewegingen.
•
Containers kunnen uit de belading vallen.

Daarom:
•
Geef duidelijk aan wanneer de installatie wordt aangezet.
•
1 persoon bedient de installaties.
•
Blijf uit de buurt als je de installatie niet bedient, weet waar de noodstop zit.
•
Zorg dat anderen op veilige afstand van de voertuig blijven.
•
Grijp niet naar papier, de container of bewegende delen in de laadbak.
•
Pas op voor omhoog of terug zwaaiende containers.
•
Alleen mensen die instructie gehad hebben mogen papier inzamelen.
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B.

Rijden van het voertuig:
•
Valgevaar vanaf de treeplank.
•
Beknellingsgevaar bij achteruitrijden.
•
Beknellingsgevaar door rijden voertuig.

Daarom:
•
Alleen op-/afstappen treeplank en in-/uitstappen cabine als wagen stilstaat.
•
Nooit wiel van een voertuig als opstap gebruiken.
•
Maximaal 1 persoon per enkelvoudige treeplank vervoeren.
•
Gebruik de handgrepen en hou ze vast tijdens het rijden (niet mobiel bellen).
•
•
•
•
C.

Blijf bij rijden op de treeplank achter wagen, niet opzij hangen om te kijken.
Stortrand en beladingsarmen zijn niet om op te zitten.
Zorg dat je in het zicht van de chauffeur bent (geef hulp bij achteruitrijden).
Blijf uit de buurt van de rijdende wagen (uitgezonderd staan op de treeplank).

Rekening houden met overig verkeer tijdens inzameling:
•
Aanrijdgevaar door overig verkeer.
•
Overig verkeer blijft rijden tijdens de inzameling.
•
Onoverzichtelijke situaties.

Daarom:
•
Draag altijd je reflectiehesje ook bij warm weer.
•
Oversteken van de weg (vrachtwagen belemmert het zicht, een ander ziet je niet of te laat).
•
Fietspaden liggen vaak rechts van de weg, scooters, brommers en fietsen halen rechts in.
•
Eerst goed kijken voordat je ergens naartoe loopt.
•
Zwaai- en flitslampen aan tijdens de inzameling.
D.

Werkhouding
•
Papier tillen is zwaar werk.
•
Er is gevaar voor struikelen, vallen en uitglijden.
•
Losse vellen papier zijn scherp, snijgevaar.

Daarom:
•
Zorg voor een goede tilhouding; rechte rug, door de knieën; last dicht bij je romp niet draaien met je rug,
verzet je voeten bij draaien.
•
Niet te zwaar tillen; 23 kilo per persoon maximum.
•
Let op voor (nat) papier of rommel op straat.
•
Pas op voor op- en afstapjes & scheve/losse tegels.
•
Los papier is scherp draag stevige handschoenen.
E.

Veilig werken doe je samen:
•
Praat met elkaar en maak duidelijke afspraken over wie wat doet.
•
Corrigeer elkaar als je iets onveiligs ziet gebeuren.
•
Vraag het de chauffeur als je iets niet zeker weet.
•
De chauffeur houdt toezicht, volg zijn adviezen op.
•
Als de chauffeur het werken door de vrijwilligers niet veilig vindt, mag hij het werk stil leggen.

=============================================================================

Melden van ongevallen
Geachte medewerker, chauffeur en vrijwilliger,
Indien een ongeval of incident zich voordoet, neemt u de volgende acties:
•
In ernstige gevallen direct het alarmnummer 112 bellen om de juiste hulpdienst zoals brandweer / politie /
ambulance in te roepen.
•
Meld zo spoedig mogelijk het ongeval/incident aan de bedrijfsleiding van Van Munster Recyclers BV.
•
Zorg ervoor dat contact mogelijk blijft.
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•
•
•
•
•
•
•

Denk aan uw eigen veiligheid.
Verander niets aan de ongevalomstandigheden.
Verleen indien mogelijk eerste hulp aan de slachtoffer(s).
Let op goede afzetting en afscherming van de plaats van ongeval.
Wacht met vervolg van de werkzaamheden tot de politie of andere diensten daarvoor toestemming hebben
gegeven.
Zorg bij terugkomst op de locatie van Van Munster Recyclers BV voor de juiste informatie,
welke voor de bedrijfsleiding nodig is voor het invullen van het incidentenrapport.
Zorg indien nodig dat uw verbandtrommel weer compleet is en/of ruil uw brandblusser om
tegen een nieuw gevuld en gecontroleerd exemplaar.
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