Instructiekaart
uitzendkrachten

Draag veiligheidshesje.

Veiligheidsschoenen.

Werkhandschoenen.

Instructie chauffeur.

Niet onder de belading
door lopen.

Geef aanwijzingen bij
achteruit rijden.

Let op overige verkeer.

Kijk met de chauffeur
mee.

Niet hangen.

Niet zitten.

Stevig vasthouden.

Niet onder de belading
komen.

Niet zo.

Niet zo.

Maar zo.

Ga niet in discussie.

Veiligheidsinstructies
1.

Draag veiligheidsvest,veiligheidsschoenen en werkhandschoenen.

2.

Zorg ervoor dat u vooraf werkinstructies krijgt en volg de aanwijzingen van de chauffeur op.

3.

Indien u iets niet duidelijk is, of als er een storing optreedt, waarschuw dan meteen de chauffeur

4.

Gedraag u correct, zorg ervoor dat u de gemeente Doetinchem goed vertegenwoordigd.

5.

Wees klantvriendelijk en behulpzaam in contact met bewoners en klanten en ga nooit in
discussie maar verwijs naar de uitvoerder van Team Afval (0314) 377 444.

6.

Loop bij het achteruit rijden van het voertuig niet achter het voertuig maar opzij ervan.
Houd de chauffeur in het zicht en let op de overige verkeersdeelnemers.

7.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op het werk dient u zich vóór 7:30 uur contact op te nemen met
de planner of uitvoerder. (0314) 377 138 of (0314) 377 139.

8.

Het is niet toegestaan om goederen voor privé doeleinden te gebruiken, te verhandelen of mee
te nemen. Tevens is het niet toegestaan tegen betaling van geld of goederen afval mee te nemen.

9.

Ruim geknoeid afval altijd op en zorg ervoor dat er geen afval op het voertuig achter blijft.

Hoe te handelen bij een ongeval
Raak niet in paniek
-

Zorg dat de situatie voor u en het slachtoffer en omstanders veilig is

-

Bij een ongeval met het voertuig een van de rode noodstoppen indrukken en laat de motor
uitzetten.

-

Zorg dat het verkeer geen gevaar oplevert en laat dit zo nodig regelen.

-

Vraag hulp aan politie, ambulance, collega’s of voorbijgangers. Melden bij uitvoerder

Bel 112 of laat bellen
Geeft duidelijk de locatie en soort ongeval door
Het aantal slachtoffers.
-

Laat verslag uitbrengen van de melding.

-

Blijf bij het slachtoffer tot deskundige hulp aanwezig is en stel ze gerust.

-

Volg vervolgens de aanwijzingen op van de hulpverleners en politie.

