CAO ARBEID EN GEZONDHEID SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

Bijlage 6: Richtlijnen veilig werken hogedrukreiniging
d. Checklist VEILIGE WERKOMGEVING
Werkgever en werknemer kunnen deze checklist gebruiken om voorafgaand aan de werkzaamheden de
voorzieningen die veilig werken waarborgen na te lopen.
Brand en calamiteiten
Zijn de huisregels van de
opdrachtgever bekend?
Is er een
calamiteitenplan?




Zijn er voldoende
vluchtwegen aanwezig?



Zijn de vluchtwegen vrij
van obstakels?



Is er een duidelijke
bewegwijzering van de
vluchtwegen?
In gebouwen: is er
noodverlichting?
Zijn er
ontruimingsinstructies
opgesteld?
In gebouwen: is er een
sprinkler installatie
aanwezig en zijn er
brandblusmiddelen
aanwezig?



In gebouwen: zijn de
ruimtes waarin gewerkt
wordt, voldoende
geventileerd?









Vooral bij brand moeten de medewerkers van het schoonmaakbedrijf
weten wat te doen.
Er dient een ontruimingsplan te zijn inclusief instructie voor
aanwezigen. Belangrijk is dat er in ieder geval een telefoonnummer
bekend is dat altijd gebeld kan worden voor nadere informatie.
Wanneer de opdrachtgever geen alarmprocedure heeft, moet die van
het schoonmaakbedrijf gevolgd worden.
In aanvulling op het Bouwbesluit zijn voor werkruimten waarin
activiteiten plaatsvinden met een verhoogd risico, twee uitgangen
vereist. De uitgangen liggen tenminste 5 meter uiteen en bij voorkeur
in tegenovergestelde wanden. Ramen, luiken en dergelijke niet voor
normaal gebruik bestemde uitgangen, kunnen een alternatieve
vluchtgelegenheid bieden, mits het verlaten van die ruimte langs die
weg gemakkelijk en veilig kan gebeuren.
Check dit bij het aannemen van het werk. Werknemers dienen hier
vervolgens ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden alert op te
zijn.
In gebouwen dienen met pictogrammen – de bekende groene rennende
poppetjes – of met groene pijlen de vluchtwegen aangegeven te zijn.
Een noodverlichtingarmatuur moet bij netuitval gedurende minstens 1
uur de vluchtweg verlichten met tenminste 1 lux.
Deze dienen ook bekend te zijn bij de werknemers van het
schoonmaakbedrijf.
Duidelijk zichtbaar opgehangen brandblusmiddelen in en nabij
vluchtwegen inclusief markeringen.
De brandblusmiddelen moeten direct inzetbaar zijn, ook voor
schoonmakers.
Basiseis: per 150 m2 twee toestellen, bij ruimtes met duidelijk laag
risico: twee per 300 m2.
Houd 30 m2 verse lucht per medewerker per uur aan.
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Brand en calamiteiten
Zijn er EHBOvoorzieningen zoals een
verbandtrommel
aanwezig?
Is er een
bedrijfshulpverlener?
Werken op hoogte
Werken op
schouderhoogte?
Werken boven 2,5 m?



Indien niet aanwezig of toegankelijk, dan door werkgever zelf laten
plaatsen of door werknemers laten meenemen.



Indien niet aanwezig door werkgever iemand laten opleiden of snelle
noodmelding per mobiele telefoon mogelijk maken.



Zorg voor werkbordessen (voorkom klimmen)





Hoge druk reiniging mag nooit plaatsvinden vanaf een ladder.
Zorg altijd voor valbeveiliging.
Bij gebruik van verrijdbare of verplaatsbare werkplateaus of hangende
werkbakken: zorg aanvullend voor een randbeveiliging van minimaal
1.20 m.
Altijd minimaal twee personen aanwezig op de locatie.


Besloten ruimtes
Zijn er beperkt
toegankelijke
werkruimtes waar een
risico vermoed kan
worden op verstikking,
bedwelming, vergiftiging,
brand of explosies?





Zorg dan
• dat medewerkers deze ruimtes zonder gevaar kunnen betreden,
• dat medewerkers deze ruimtes meteen kunnen verlaten
• dat naast alle normaal gesproken benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen ook ademhalingsbescherming beschikbaar is
en gebruikt wordt.
• voor permanente observatie (bijvoorbeeld door een collega) tijdens
dit deel van de werkzaamheden.
In een besloten ruimte mag maximaal één spuiter werkzaam zijn.

Werken met op de locatie aanwezige machines en/of apparatuur
Let minimaal op:

CE markering is zichtbaar aanwezig.

Alle apparatuur wordt minimaal eens per jaar gekeurd.

Leen nooit materialen, machines of hulmiddelen van de opdrachtgever,
zonder dat daar duidelijke afspraken over gemaakt zijn.
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Omgeving
Omgeving algemeen



Sociale veiligheid





Afbakenen werkgebied



Losse te reinigen objecten



Markeren lawaaizone




Neem voldoende maatregelen om struikelen en uitglijden te
voorkomen.
Zorg voor snelle afvoer van water en vuil.
Deze mogen nooit in beweging komen.
Men mag nooit op te reinigen objecten staan.
Indien op voorhand duidelijk is dat sprake zou kunnen zijn van sociale
onveiligheid ( bijvoorbeeld agressie van publiek) maak dan duidelijk
afspraken over afzetting, toezicht en communicatie.
Zorg dat het werkgebied afgeschermd blijft voor het publiek en maak
hier duidelijke afspraken over.
Op een afstand van 6 meter van het werkgebied dienen geel/zwarte
afbakeningen (bijvoorbeeld lint) aangebracht te zijn en standaard
driehoekige spuitplaats waarschuwingsborden.
Tussen twee spuiters dient altijd tenminste 6 meter ruimte te zijn.
Bij hoge druk reiniging worden hoge lawaainiveaus
bereikt. Meestal wordt een geluidsniveau van meer dan
85 decibel bereikt en is het afzetten en markeren van
de lawaaizone verplicht.

