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Snee Snee 
Scherpe onderdelenScherpe onderdelen

Risico’s Risico’s 

VerpletteringVerplettering
Bewegende onderdelenBewegende onderdelen

Musculoskeletale aandoeningenMusculoskeletale aandoeningen
Onhandige houdingenOnhandige houdingen

Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen

Werkledij

ElektrocutieElektrocutie
Delen onder spanningDelen onder spanning

Elektrisch risicoElektrisch risico
Veiligheidshandschoen

Veiligheidsschoen

Oordopjes of oorkappen

Veiligheidsbril

AlgemeenAlgemeen Specifiek Specifiek 
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• • Verlicht voldoende je werkgebiedVerlicht voldoende je werkgebied

• • Plaats geen gereedschap op de machines Plaats geen gereedschap op de machines 
of op de grond, gebruik een trolleyof op de grond, gebruik een trolley

• • Gebruik altijd het aangepaste Gebruik altijd het aangepaste 
gereedschap voor de taakgereedschap voor de taak

• • Gebruik technische hulpmiddelen om Gebruik technische hulpmiddelen om 
zwaar materiaal op te tillen of te vervoeren; zwaar materiaal op te tillen of te vervoeren; 
neem zoveel mogelijk ergonomische neem zoveel mogelijk ergonomische 
werkhoudingenwerkhoudingen

• • Noteer altijd de nuttige informatie in het Noteer altijd de nuttige informatie in het 
onderhoudsboekjeonderhoudsboekje

10 gouden regels10 gouden regels

• • Raadpleeg de Raadpleeg de 
installatieplannen van de installatieplannen van de 
machinemachine

• • Respecteer de vergrendelingsprocedures van Respecteer de vergrendelingsprocedures van 
de machine de machine 

• • Indien het behoud van energie Indien het behoud van energie 
vereist is, zorg ervoor dat de vereist is, zorg ervoor dat de 
machineafschermingen effectief zijnmachineafschermingen effectief zijn

• • In geval van coactiviteit informeer In geval van coactiviteit informeer 
over de aard van je interventie en over de aard van je interventie en 
de risico’sde risico’s

• • Markeer en beveilig je Markeer en beveilig je 
werkgebiedwerkgebied

Instructiekaart: MEKANIEKERInstructiekaart: MEKANIEKER Revisie: 01/07/2021                          
Ik 2021 06


