Welkom
op Chemelot.

De fabrieks-specifieke informatie is in de fabriek
beschikbaar, o.a. op de fabriekskaart. Samen met
de fabrieksveiligheidsinstructie moet de medewerker in
staat zijn op een veilige wijze de fabriek te betreden en
de werkzaamheden uit te voeren.

Voor wie?
Voor je onze fabrieken betreedt, denk na
over veiligheid en mogelijke gevaren.
Veilig werken doe je immers niet alleen voor jezelf.
Veilig werken betekent veilig naar huis.
Voor jou, je collega’s, voor iedereen.

De fabrieksveiligheidsinstructie is verplicht voor iedereen die zelfstandig een fabrieksinstallatie op Chemelot
betreedt. De toets moet met goed gevolg afgelegd
worden voor het betreden van de fabriek en de start
van de werkzaamheden.
Het bijbehorende fabrieksveiligheidscertificaat is 1 jaar
geldig voor firmamedewerkers en niet main-contractors
en 3 jaar voor medewerkers van bedrijven gevestigd op
Chemelot en main-contractors. Verleende veiligheidscertificaten op basis van de oude fabrieksveiligheidsinstructie blijven geldig tot de persoonlijke datum van
afloop.

Alarm op Chemelot
• Raak niet in paniek
• Zorg dat je weet in welk sirenegebied je je bevindt,
waar de vluchtwegen zijn en waar je moet verzamelen
• Ga het alarmgebied niet in en luister naar de
berichten via de omroepinstallatie.

Alarmnummer 046 - 476 66 66
Meld ongevallen en gevaarlijke of verdachte situaties.

Informatie en contact
Vragen over de fabrieksveiligheidsinstructie? Neem
contact op met Sitech Services, T: 046 - 476 40 32,
E: fabrieksveiligheidsinstructie.chemelot@sitech.nl

Hoe kan de nieuwe fabrieksveiligheidsinstructie gevolgd worden?

Uniforme fabrieksveiligheidsinstructie
De fabrieksveiligheidsinstructie van Chemelot
behandelt de algemene regelgeving voor alle fabrieken.
Aan bod komen onder andere:
• Werkvergunningen en LMRA’s
• Gevaarlijke stoffen en -situaties
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Hoe te handelen in geval van alarm

• Medewerkers main-contractors: in huis, controle
door bevoegde personen
• Medewerkers bedrijven gevestigd op Chemelot: in huis
• Medewerkers niet main-contractors en firmamedewerkers: op Chemelot, locatie Park Services/ACC,
in de instructieruimte. Vooraf aanmelden via
www.sitech.nl/nl/trainingen-park-services
In het uiterste geval (als het niet gelukt is de instructie
op een van bovenstaande wijzen te volgen) kan de
instructie gevolgd worden in de fabriek, met controle
door de chef van dienst of instructeur ter plekke.
De fabrieksveiligheidsinstructie is beschikbaar in
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Portugees en Pools.

We wensen je een veilig verblijf
Veilig gedrag betekent samen werken aan een veilige en
acceptabele situatie op de site Chemelot. Ken de regels,
wees alert en spreek anderen aan op onveilig gedrag.

www.chemelot.nl

