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Protocol Drug & Alcohol Test Program (PDATP).
Protocol
Medewerkers hebben recht op een veilige werkplek en een werkgever/opdrachtgever heeft de
plicht hiervoor zorg te dragen. Helaas is gebleken dat Chemelot als Chemische site evenals haar
Site Users risico’s lopen omdat medewerk(st)er onder invloed van alcohol en/of drugs werk
komen verrichten. (Risicoanalyse en historie Chemelot)
Chemelot heeft een alcohol – en drugsbeleid geïmplementeerd dat voorziet in het afnemen van
testen.
De testen worden onder voorwaarden uitgevoerd en zijn proportioneel ten aanzien van het
gestelde doel. Hiermee is het afnemen van testen gerechtvaardigd in relatie tot het
veiligheidsrisico.
Wanneer een persoon onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert is deze niet “Fit for duty” en
wordt de toegang tot de werklocatie ontzegd. De bedrijfspas wordt ingenomen en rapportage
wordt behandeld conform het vigerende Chemelot nalevingsbeleid. Er worden géén
gezondheidsgegevens met anderen gedeeld, ook niet met de werkgever.
Afspraken met betrekking tot het testen:
• De controles worden uitgevoerd door Security Officers die zijn getraind
(Middeleninformatie, herkennen en signaleren, Fases en gevolgen van middelengebruik,
Procedures en gesprekstechnieken)
o “Checklist bij vermoeden Alcohol & Drugsgebruik) invullen.
• Het Protocol Drug & Alcohol Test Program (PDTATP) staat onder toezicht van een BIG
geregistreerde Medical Review Nurse.
o Er wordt getest op Alcohol middels een Dräger ademanalyse apparaat.
▪ De norm op de site is “0”
o Testen op drugs geschiet doorgaans door een eerste check door een zgn.
(gecertificeerde) narcoticahond. (In alle andere gevallen na overleg met de
manager Security). Als een hond tekent volgt een speekseltest-analyse)
o Bij een positieve test heeft de geteste medewerk(st)er recht op een contra
expertise. (zie verder)
• Testmateriaal wordt meegegeven aan de geteste medewerk(st)er of terstond vernietigd.
Weigering medewerking test.
Wanneer een medewerk(st)er weigert aan een test mee te werken of de test manipuleert ziet
hij/zij er feitelijk van af aan te tonen dat hij/zij “Fit for duty” is of niet. Hierdoor kan de veiligheid
van hemzelf en zijn collega’s niet gewaarborgd worden. De toegang wordt geweigerd in
afwachting van de beslissing in kader van het Chemelot nalevingsbeleid.
• Formulier Weigering Alcohol & Drugstest invullen
Uitvoering van de test.
Test de persoon met maximale privacy. Gebruik een hiertoe geschikte ruimte met voorzieningen
om ramen te blinderen.

Zorg ervoor dat een tweede persoon, bij voorkeur een beveiliger, bij de test aanwezig is.
Doe geen uitspraken over sancties die nog moeten worden bepaald. Beperk U tot het verstrekken
van relevante informatie.
Alcohol
Vul het formulier “Uitslag Alcohol- en Drugtest in
Vul het formulier Toestemmingsverklaring informatieverstrekking gezondheidsgegevens in
Na inschakelen “o” meting automatisch
Medewerk(st)er
• Diep ademhalen
• Krachtig en regelmatig door mondstuk blazen
• Stoppen met blazen als de bediener het aangeeft
Drugs
Zie onderstaand. Zorg er voor dat de medewerk(st) voorafgaand aan de test niets rookt, drinkt of
eet.
Vul het formulier “Uitslag Alcohol- en Drugtest in.
Vul het formulier Toestemmingsverklaring informatieverstrekking gezondheidsgegevens in

Contra expertise
Alcohol
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Bij twijfel of als de medewerk(st)er het niet eens is met de uitslag kan de medewerk(st)er de
Security Officer vragen voor een tweede blaastest. Bij gelijkblijvende uitslag (positief) blijft de
werkwijze als boven omschreven gelijk. Op het uitslagen formulier wordt de tweede meting
eveneens vermeld.
Bij een positieve test > 0,5 promille wordt de medewerk(st)er afgeraden als bestuurder van een
voertuig naar huis te gaan. Doet hij/zij dat toch stelt de Security Officer de politie in kennis. Als de
situatie dusdanig ernstig is dat het echt onverantwoord is dat de medewerk(st)er een voertuig
bestuurt en deze is dat toch van plan dan kunnen we niet anders dan hem/haar aanhouden en
overdragen aan de politie.
Drugs
Bij twijfel of als de medewerk(st)er het niet eens is met de uitslag kan de medewerker een contra
expertise laten doen.
Hiertoe wordt een wangslijmmonster genomen en opgestuurd in een hiertoe bestemde
verzegelde envelop verzonden naar een geaccrediteerd laboratorium. Zodra de uitslag hiervan
binnen is wordt de medewerk(st)er door Security geïnformeerd. Indien de uitslag positief is
worden de kosten verhaald op de werkgever van de medewerk(st)er.
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