NOODSITUATIE

EVACUATIEPLAN EOC BELGIUM 							

• Alarmnummer EOC  055 337 600

LATEX DIVISION II

EOC Belgium
Latex Division II

Veiligheidsbrochure

• Duidelijk vermelden:
> Wie u bent
> Wat er aan de hand is
> Waar het incident zich voordoet
• Alarmsignaal en berichtgeving
SIRENE

WAT

ACTIE

-----

15 sec.

Waarschuwingsalarm

Stop lassen, slijpen en
werken met open vuur.
Stop alle verkeer

_-_-_-_

15 sec.

Mobilisatie
interventieploeg

Oproep van alle leden
van de bedrijfsbrandweer

/\/\/\

30 sec.

Evacuatiealarm

Begeef u naar de
verzamelplaats om te
evacueren

-------

10 sec.

Einde alarm

Alle werkzaamheden
mogen hervat worden

• In geval van evacuatie:
> Werkzaamheden onmiddellijk staken
> Ga naar de evacuatieplaats (zie kaart)
> Loop zo rustig mogelijk, dwars op de windrichting
> Volg de instructies via de luidsprekers nauwkeurig op

Gelieve badge en nekkoord
steeds zichtbaar te dragen

VEILIGHEIDSFILOSOFIE

VEILIGHEIDSREGELS

GOUDEN REGELS

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

WERKVERGUNNING

• Deze PBM’s zijn verplicht over het volledige terrein van EOC

• Een werkvergunning is verplicht voor alle werkzaamheden

Onze verbintenis m.b.t. veiligheid
EOC verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de veiligheid
en het welzijn van haar werknemers, contractors, bezoekers en buren.
Veiligheid is van groot belang voor uzelf, uw familie en ons allemaal.
EOC gelooft dat alle ongevallen en verwondingen te voorkomen zijn.
Voor ons is veiligheid een keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is
onze doelstelling en u maakt deel uit van het team om dat te bereiken.
EOC Veiligheidsprincipes
1. Alle ongevallen kunnen worden voorkomen
2. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1. Het minimaliseren van risico’s tot een praktisch werkbaar niveau
2.2. Het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het
beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele discipline en continue verbetering van de veiligheid
2.3. Het stimuleren van medewerkers om veilig te werken
3. Alle medewerkers, contractors en chauffeurs dienen:
3.1. Over de juiste competenties te beschikken om veilig te werken
3.2. Steeds alle veiligheidsregels en richtlijnen na te leven
3.3. Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen en
veilig gedrag te stimuleren en te versterken
3.4. Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen
4. Veilig werken is een arbeidsvoorwaarde en de verantwoordelijkheid
van iedereen

Een contractorvergunning wordt opgemaakt in tweevoud. Eén deel
wordt bewaard in de controlekamer, één deel blijft bij de contractor. De
vergunning wordt ondertekend als bewijs dat de contractor de uit te
voeren werkzaamheden en voorgestelde maatregelen voldoende begrijpt en correct zal uitvoeren.
Veiligheidshelm

Beschermende Kledij

Veiligheidsschoenen

Fluo-kledij

(lange mouwen + broek)

• Extra vergunningen kunnen nodig zijn bij specifieke werken:

• Extra PBM’s worden aangegeven op informatieborden
of werkvergunningen. Bijvoorbeeld:

Veiligheidsbril

Veiligheidshandschoenen

Volgelaatsmasker

• Vuurvergunning
• Betreden besloten ruimten
• Openen van leidingen
• Elektrische installaties
• Stellingen

• Hoogtewerker
• Graafwerken
• Hijswerkzaamheden
• Overbruggen van
beveiligingen

Gelaatsscherm

ANDERE GEDRAGSREGELS

HYGIËNE GEDRAGSREGELS
1. In de productieruimtes en magazijnen wordt aangeraden om
geen sierraden, horloges, etc. te
dragen

Mobiele telefoons
verboden
(in EX-zones)

Verboden te roken

Verboden te
fotograferen
(zonder toestemming)

Maximum snelheid
is 15 km/u

Verboden te
eten en drinken
in productieruimtes

Handen wassen
verplicht na elk
toiletbezoek
en voor maaltijd

2. Laat alles proper achter na de
werkzaamheden, verlaat de werkplek ordelijk

1

			
		
		
		
		

Ik gebruik valpreventie
bij werken op hoogte
Bij alle werkzaamheden
op hoogte moet er een
risicoanalyse worden uitgevoerd.

			
		
		
		
		
		
		

2

Ik bescherm mij tegen gevaarlijke
chemicaliën
Blootstelling aan chemische agentia moet
geminimaliseerd worden en geschikte
PBM’s moeten gebruikt worden. Elke vorm
van lekkage wordt onmiddellijk op de
correcte wijze opgeruimd.

			
		
		
		
		
		

3

Ik volg de procedure
voor werken in besloten ruimten
Voor alle werkzaamheden in besloten
ruimten, moet er een vergunning worden
uitgeschreven. Alle aangesloten leidingen of
energiebronnen moeten afgesloten worden.

			
		
			
			
			
			

4

Ik schakel geen veiligheidssystemen
uit
Beveiligingen mogen nooit verwijderd worden
zonder toestemming. Overbruggingen zijn
enkel toegestaan mits een geldige
vergunning.

5

Ik volg de procedure voor warme
werkzaamheden
Voor alle warme werkzaamheden
(lassen, slijpen, ...), moet er een vuurvergunning worden uitgeschreven.

			
		
		
		
		

NOODSITUATIE

EVACUATIEPLAN EOC BELGIUM 							

• Alarmnummer EOC  055 337 600

ADHESIVE DIVISION

EOC Belgium
Adhesive Division

Veiligheidsbrochure

• Duidelijk vermelden:
> Wie u bent
> Wat er aan de hand is
> Waar het incident zich voordoet
• Alarmsignaal en berichtgeving
SIRENE
/\/\/\

30 sec.

WAT

ACTIE

Evacuatiealarm

Ga snel naar de
evacuatieplaats

• In geval van evacuatie:
> Werkzaamheden onmiddellijk staken
> Ga naar de evacuatieplaats (zie kaart)
> Loop zo rustig mogelijk, dwars op de windrichting
> Volg de instructies via de luidsprekers nauwkeurig op

Gelieve badge en nekkoord
steeds zichtbaar te dragen

VEILIGHEIDSFILOSOFIE

VEILIGHEIDSREGELS

GOUDEN REGELS

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

WERKVERGUNNING

• Deze PBM’s zijn verplicht over het volledige terrein van EOC

• Een werkvergunning is verplicht voor alle werkzaamheden

Onze verbintenis m.b.t. veiligheid
EOC verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de veiligheid
en het welzijn van haar werknemers, contractors, bezoekers en buren.
Veiligheid is van groot belang voor uzelf, uw familie en ons allemaal.
EOC gelooft dat alle ongevallen en verwondingen te voorkomen zijn.
Voor ons is veiligheid een keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is
onze doelstelling en u maakt deel uit van het team om dat te bereiken.
EOC Veiligheidsprincipes
1. Alle ongevallen kunnen worden voorkomen
2. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1. Het minimaliseren van risico’s tot een praktisch werkbaar niveau
2.2. Het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele
discipline en continue verbetering van de veiligheid
2.3. Het stimuleren van medewerkers om veilig te werken
3. Alle medewerkers, contractors en chauffeurs dienen:
3.1. Over de juiste competenties te beschikken om veilig te werken
3.2. Steeds alle veiligheidsregels en richtlijnen na te leven
3.3. Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen en
veilig gedrag te stimuleren en te versterken
3.4. Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen
4. Veilig werken is een arbeidsvoorwaarde en de verantwoordelijkheid
van iedereen

Een contractorvergunning wordt opgemaakt in tweevoud. Eén deel
wordt bewaard in de controlekamer, één deel blijft bij de contractor. De
vergunning wordt ondertekend als bewijs dat de contractor de uit te
voeren werkzaamheden en voorgestelde maatregelen voldoende begrijpt en correct zal uitvoeren.
Veiligheidshelm

Beschermende Kledij

Veiligheidsschoenen

Fluo-kledij

(lange mouwen + broek)

• Extra vergunningen kunnen nodig zijn bij specifieke werken:

• Extra PBM’s worden aangegeven op informatieborden
of werkvergunningen. Bijvoorbeeld:

Veiligheidsbril

Veiligheidshandschoenen

Volgelaatsmasker

• Vuurvergunning
• Betreden besloten ruimten
• Openen van leidingen
• Elektrische installaties
• Stellingen

• Hoogtewerker
• Graafwerken
• Hijswerkzaamheden
• Overbruggen van
beveiligingen

Gelaatsscherm

ANDERE GEDRAGSREGELS

HYGIËNE GEDRAGSREGELS
1. In de productieruimtes en magazijnen wordt aangeraden om
geen sierraden, horloges, etc. te
dragen

Mobiele telefoons
verboden
(in EX-zones)

Verboden te roken

Verboden te
fotograferen
(zonder toestemming)

Maximum snelheid
is 15 km/u

Verboden te
eten en drinken
in productieruimtes

Handen wassen
verplicht na elk
toiletbezoek
en voor maaltijd

2. Laat alles proper achter na de
werkzaamheden, verlaat de werkplek ordelijk

1

			
		
		
		
		

Ik gebruik valpreventie
bij werken op hoogte
Bij alle werkzaamheden
op hoogte moet er een
risicoanalyse worden uitgevoerd.

			
		
		
		
		
		
		

2

Ik bescherm mij tegen gevaarlijke
chemicaliën
Blootstelling aan chemische agentia moet
geminimaliseerd worden en geschikte
PBM’s moeten gebruikt worden. Elke vorm
van lekkage wordt onmiddellijk op de
correcte wijze opgeruimd.

			
		
		
		
		
		

3

Ik volg de procedure
voor werken in besloten ruimten
Voor alle werkzaamheden in besloten
ruimten, moet er een vergunning worden
uitgeschreven. Alle aangesloten leidingen of
energiebronnen moeten afgesloten worden.

			
		
			
			
			
			

4

Ik schakel geen veiligheidssystemen
uit
Beveiligingen mogen nooit verwijderd worden
zonder toestemming. Overbruggingen zijn
enkel toegestaan mits een geldige
vergunning.

5

Ik volg de procedure voor warme
werkzaamheden
Voor alle warme werkzaamheden
(lassen, slijpen, ...), moet er een vuurvergunning worden uitgeschreven.

			
		
		
		
		

NOODSITUATIE

EVACUATIEPLAN EOC BELGIUM 							

• Alarmnummer EOC  055 337 600

SURFACTANTS II

EOC Belgium
Surfactants II

Veiligheidsbrochure

• Duidelijk vermelden:
> Wie u bent
> Wat er aan de hand is
> Waar het incident zich voordoet
• Alarmsignaal en berichtgeving
SIRENE
/\/\/\

30 sec.

WAT

ACTIE

Evacuatiealarm

Ga snel naar de
evacuatieplaats

• In geval van evacuatie:
> Werkzaamheden onmiddellijk staken
> Ga naar de evacuatieplaats (zie kaart)
> Loop zo rustig mogelijk, dwars op de windrichting
> Volg de instructies via de luidsprekers nauwkeurig op

Gelieve badge en nekkoord
steeds zichtbaar te dragen

VEILIGHEIDSFILOSOFIE

VEILIGHEIDSREGELS

GOUDEN REGELS

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

WERKVERGUNNING

• Deze PBM’s zijn verplicht over het volledige terrein van EOC

• Een werkvergunning is verplicht voor alle werkzaamheden

Onze verbintenis m.b.t. veiligheid
EOC verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de veiligheid
en het welzijn van haar werknemers, contractors, bezoekers en buren.
Veiligheid is van groot belang voor uzelf, uw familie en ons allemaal.
EOC gelooft dat alle ongevallen en verwondingen te voorkomen zijn.
Voor ons is veiligheid een keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is
onze doelstelling en u maakt deel uit van het team om dat te bereiken.
EOC Veiligheidsprincipes
1. Alle ongevallen kunnen worden voorkomen
2. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1. Het minimaliseren van risico’s tot een praktisch werkbaar niveau
2.2. Het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele
discipline en continue verbetering van de veiligheid
2.3. Het stimuleren van medewerkers om veilig te werken
3. Alle medewerkers, contractors en chauffeurs dienen:
3.1. Over de juiste competenties te beschikken om veilig te werken
3.2. Steeds alle veiligheidsregels en richtlijnen na te leven
3.3. Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen en
veilig gedrag te stimuleren en te versterken
3.4. Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen
4. Veilig werken is een arbeidsvoorwaarde en de verantwoordelijkheid
van iedereen

Een contractorvergunning wordt opgemaakt in tweevoud. Eén deel
wordt bewaard in de controlekamer, één deel blijft bij de contractor. De
vergunning wordt ondertekend als bewijs dat de contractor de uit te
voeren werkzaamheden en voorgestelde maatregelen voldoende begrijpt en correct zal uitvoeren.
Veiligheidshelm

Beschermende Kledij

Veiligheidsschoenen

Fluo-kledij

(lange mouwen + broek)

• Extra vergunningen kunnen nodig zijn bij specifieke werken:

• Extra PBM’s worden aangegeven op informatieborden
of werkvergunningen. Bijvoorbeeld:

Veiligheidsbril

Veiligheidshandschoenen

Volgelaatsmasker

• Vuurvergunning
• Betreden besloten ruimten
• Openen van leidingen
• Elektrische installaties
• Stellingen

• Hoogtewerker
• Graafwerken
• Hijswerkzaamheden
• Overbruggen van
beveiligingen

Gelaatsscherm

ANDERE GEDRAGSREGELS

HYGIËNE GEDRAGSREGELS
1. In de productieruimtes en magazijnen wordt aangeraden om
geen sierraden, horloges, etc. te
dragen

Mobiele telefoons
verboden
(in EX-zones)

Verboden te roken

Verboden te
fotograferen
(zonder toestemming)

Maximum snelheid
is 15 km/u

Verboden te
eten en drinken
in productieruimtes

Handen wassen
verplicht na elk
toiletbezoek
en voor maaltijd

2. Laat alles proper achter na de
werkzaamheden, verlaat de werkplek ordelijk

1

			
		
		
		
		

Ik gebruik valpreventie
bij werken op hoogte
Bij alle werkzaamheden
op hoogte moet er een
risicoanalyse worden uitgevoerd.

			
		
		
		
		
		
		

2

Ik bescherm mij tegen gevaarlijke
chemicaliën
Blootstelling aan chemische agentia moet
geminimaliseerd worden en geschikte
PBM’s moeten gebruikt worden. Elke vorm
van lekkage wordt onmiddellijk op de
correcte wijze opgeruimd.

			
		
		
		
		
		

3

Ik volg de procedure
voor werken in besloten ruimten
Voor alle werkzaamheden in besloten
ruimten, moet er een vergunning worden
uitgeschreven. Alle aangesloten leidingen of
energiebronnen moeten afgesloten worden.

			
		
			
			
			
			

4

Ik schakel geen veiligheidssystemen
uit
Beveiligingen mogen nooit verwijderd worden
zonder toestemming. Overbruggingen zijn
enkel toegestaan mits een geldige
vergunning.

5

Ik volg de procedure voor warme
werkzaamheden
Voor alle warme werkzaamheden
(lassen, slijpen, ...), moet er een vuurvergunning worden uitgeschreven.

			
		
		
		
		

NOODSITUATIE

EVACUATIEPLAN EOC BELGIUM 							

• Alarmnummer EOC  055 334 333

SITE OUDENAARDE

EOC Belgium
Site Oudenaarde

Veiligheidsbrochure

• Duidelijk vermelden:
> Wie u bent
> Wat er aan de hand is
> Waar het incident zich voordoet
• Alarmsignaal en berichtgeving
SIRENE

WAT

ACTIE

-----

15 sec.

Waarschuwingsalarm

Stop lassen, slijpen en
werken met open vuur.
Stop alle verkeer

_-_-_-_

15 sec.

Mobilisatie
interventieploeg

Oproep van alle leden
van de bedrijfsbrandweer

/\/\/\

30 sec.

Evacuatiealarm

Begeef u naar de
verzamelplaats om te
evacueren

-------

10 sec.

Einde alarm

Alle werkzaamheden
mogen hervat worden

• In geval van evacuatie:
> Werkzaamheden onmiddellijk staken
> Ga naar de evacuatieplaats (zie kaart)
> Loop zo rustig mogelijk, dwars op de windrichting
> Volg de instructies via de luidsprekers nauwkeurig op

Gelieve badge en nekkoord
steeds zichtbaar te dragen

VEILIGHEIDSFILOSOFIE

VEILIGHEIDSREGELS

GOUDEN REGELS

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

WERKVERGUNNING

• Deze PBM’s zijn verplicht over het volledige terrein van EOC

• Een werkvergunning is verplicht voor alle werkzaamheden

Onze verbintenis m.b.t. veiligheid
EOC verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de veiligheid
en het welzijn van haar werknemers, contractors, bezoekers en buren.
Veiligheid is van groot belang voor uzelf, uw familie en ons allemaal.
EOC gelooft dat alle ongevallen en verwondingen te voorkomen zijn.
Voor ons is veiligheid een keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is
onze doelstelling en u maakt deel uit van het team om dat te bereiken.
EOC Veiligheidsprincipes
1. Alle ongevallen kunnen worden voorkomen
2. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor:
2.1. Het minimaliseren van risico’s tot een praktisch werkbaar niveau
2.2. Het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele
discipline en continue verbetering van de veiligheid
2.3. Het stimuleren van medewerkers om veilig te werken
3. Alle medewerkers, contractors en chauffeurs dienen:
3.1. Over de juiste competenties te beschikken om veilig te werken
3.2. Steeds alle veiligheidsregels en richtlijnen na te leven
3.3. Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen en
veilig gedrag te stimuleren en te versterken
3.4. Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen
4. Veilig werken is een arbeidsvoorwaarde en de verantwoordelijkheid
van iedereen

Een contractorvergunning wordt opgemaakt in tweevoud. Eén deel
wordt bewaard in de controlekamer, één deel blijft bij de contractor. De
vergunning wordt ondertekend als bewijs dat de contractor de uit te
voeren werkzaamheden en voorgestelde maatregelen voldoende begrijpt en correct zal uitvoeren.
Veiligheidshelm

Beschermende Kledij

Veiligheidsschoenen

Fluo-kledij

(lange mouwen + broek)

• Extra vergunningen kunnen nodig zijn bij specifieke werken:

• Extra PBM’s worden aangegeven op informatieborden
of werkvergunningen. Bijvoorbeeld:

Veiligheidsbril

Veiligheidshandschoenen

Volgelaatsmasker

• Vuurvergunning
• Betreden besloten ruimten
• Openen van leidingen
• Elektrische installaties
• Stellingen

• Hoogtewerker
• Graafwerken
• Hijswerkzaamheden
• Overbruggen van
beveiligingen

Gelaatsscherm

ANDERE GEDRAGSREGELS

HYGIËNE GEDRAGSREGELS
1. In de productieruimtes en magazijnen wordt aangeraden om
geen sierraden, horloges, etc. te
dragen

Mobiele telefoons
verboden
(in EX-zones)

Verboden te roken

Verboden te
fotograferen
(zonder toestemming)

Maximum snelheid
is 15 km/u

Verboden te
eten en drinken
in productieruimtes

Handen wassen
verplicht na elk
toiletbezoek
en voor maaltijd

2. Laat alles proper achter na de
werkzaamheden, verlaat de werkplek ordelijk

1

			
		
		
		
		

Ik gebruik valpreventie
bij werken op hoogte
Bij alle werkzaamheden
op hoogte moet er een
risicoanalyse worden uitgevoerd.

			
		
		
		
		
		
		

2

Ik bescherm mij tegen gevaarlijke
chemicaliën
Blootstelling aan chemische agentia moet
geminimaliseerd worden en geschikte
PBM’s moeten gebruikt worden. Elke vorm
van lekkage wordt onmiddellijk op de
correcte wijze opgeruimd.

			
		
		
		
		
		

3

Ik volg de procedure
voor werken in besloten ruimten
Voor alle werkzaamheden in besloten
ruimten, moet er een vergunning worden
uitgeschreven. Alle aangesloten leidingen of
energiebronnen moeten afgesloten worden.

			
		
			
			
			
			

4

Ik schakel geen veiligheidssystemen
uit
Beveiligingen mogen nooit verwijderd worden
zonder toestemming. Overbruggingen zijn
enkel toegestaan mits een geldige
vergunning.

5

Ik volg de procedure voor warme
werkzaamheden
Voor alle warme werkzaamheden
(lassen, slijpen, ...), moet er een vuurvergunning worden uitgeschreven.

			
		
		
		
		

