In addition to the general safety regulations, other additional
guidelines also apply when entering the warehouse.

As a visitor you need
to wear a safety vest.

Safety shoes
mandatory

AEO (Authorised
Economic Operator) area.
Strict regulations for
international trading apply
accordingly

Risk areas are prohibited to
visitors. You can only work
in these areas after receiving
permission from the Wärtsilä
supervisor.

Entrance

Emergency exit

Walkway

Building

Parking

Meeting point
THINK about the Task at hand.

MANAGE the Risks to prevent injuries.

Before you start your work and during any operation – always remember TOM.
Keep yourself and others safe!

OBSERVE the Hazards and the Risks.

Stay on walkways

Meeting point. Follow the
instructions of the corporate
emergency responder (Dutch:
BHV-er), recognisable by their
fluorescent vest with BHV on
the back

Think
Observe
Manage

Park in the designated areas

Be safe
with TOM

As a visitor, you are to
be accompanied by a
Wärtsilä employee

Be safe with

Please dispose waste in
the waste bins

TOM

Wear your visitor
badge visibly

Gatehouse

No access to the premises
for children under 16

Transport
Office

Taking pictures is only
permitted with
Wärtsilä permission

Technical
Rooms

The speed limit is 25 km/h

Low Bay

25

Administration
Office

When visiting the dock area through the gatehouse, the safety instructions below need
to be followed next to our general safety regulations
——
Driving with open cargo doors is not allowed.
——
Put the safety vest in bin next to the exit dock area when leaving.
——
Wheelblocks placed?
——
Check with driver:
1. Keys from ignition?
2. Handbrake on?
——
Document handed to the dock leader.
——
Forbidden to operate dockleveler.
——
Fuse cargo close / delete.
——
Cargo must not be unloaded / loaded without Wärtsilä supervision.
——
Driver must be seated in the yellow square.
——
Use toilet en coffee at the Transport Office.
——
When light is RED never drive away from the dock!
——
Only when the light is GREEN remove wheelblocks and drive away.

Emergency number:
+31 (0)88 - 980 1300

Miniload
Warehouse

Visit to the office/warehouse
——
Upon arrival, you must register at the reception desk of the gatehouse as a visitor.
——
After identifying yourself with a valid ID, you will receive a visitor badge and a safety vest.
We request that you wear this visibly. Upon departure, you have to return the visitor
badge and safety vest.
——
Should you encounter any unsafe situation, notify your Wärtsilä contact person of this.
——
We request that you follow the instructions of corporate emergency responders in the
event of an emergency. You can recognise these employees by their fluorescent jackets
(with BHV on the back).
——
Hold the bannisters when using the stairs.
——
No bags allowed in the warehouse.
——
Don’t use the elevator during emergencies.
——
+31 (0)88 - 980 1300 Emergency number

Security officers are
authorised to carry out
searches. Don't leave
personal items unattended!

Smoking is only permitted
in the designated areas

High Bay
Warehouse

The following regulations apply on the Wärtsilä premises to both employees and visitors.
We expect you to read, use and apply these regulations.
So please read the text in this flyer carefully.

KAMPEN OVERVIEW

Ground
storage

Our employees’ safety and that of our guests is always paramount.
By following instructions, we can jointly ensure everyone’s safety.

GENERAL SAFETY
REGULATIONS

Zuiderzeehaven

TOGETHER WE CAN
KEEP THINGS SAFE

Naast de algemene veiligheidsregels gelden er nog extra richtlijnen
bij het betreden van het magazijn.

Veiligheidsvest
verplicht

Veiligheidsschoenen
verplicht

AEO (Authorised
Economic Operator) is
van toepassing. Hierdoor
gelden er strikte regels
voor internationaal
handelsverkeer

Risicogebieden zijn voor
bezoekers verboden. U mag in
deze gebieden alleen werken na
toestemming van de Wärtsiläsupervisor

Verzamelpunt

Nooduitgang

Loopbrug

Gebouw

Parkeren

Ingang
MANAGE the Risks to prevent injuries.

Before you start your work and during any operation – always remember TOM.
Keep yourself and others safe!

THINK about the Task at hand.

OBSERVE the Hazards and the Risks.

Blijf op de looppaden

Verzamelplaats.
Volg de instructies van de
BHV-er op (herkenbaar aan
fluoriserende veiligheidshesjes
met BHV op de achterkant)

denk
observeer
onderneem actie

Parkeren in de aangegeven
gebieden

Be safe
with TOM

Als bezoeker wordt
u begeleid door een
Wärtsilä-medewerker

Be safe with

Afval deponeren in de
afvalbakken

TOM

Draag uw bezoekerspas
zichtbaar

Gatehouse

Geen toegang voor jongeren
onder de 16 jaar

TransportKantoor

Fotograferen is
alleen toegestaan na
toestemming van Wärtsilä

Technische
ruimten

De maximumsnelheid is
25 km/u

Lage
stellingen

25

Administratiekantoor

Bezoekt u na het passeren van het gatehouse het havengedeelte, dan gelden
onderstaande veiligheidsregels in aanvulling op onze algemene veiligheidsregels
——
Het rijden met open laaddeuren is niet toegestaan.
——
Plaats bij vertrek het veiligheidsvest in de bak naast de uitgang van de laad- en
losdokken.
——
Zijn er wielblokken geplaatst?
——
Controleer met de chauffeur:
1. Sleutels uit het contact?
2. Handrem aangetrokken?
——
Document overhandigd aan de dokbeheerder?
——
Verboden om een laadbrug te bedienen.
——
Verzegeling vracht sluiten/verwijderen.
——
Vracht niet zelfstandig laden/lossen.
——
Chauffeur moet zich in het gele vierkant bevinden.
——
Maak gebruik van toilet en koffie in het Transportkantoor.
——
Bij ROOD licht nooit van het dock wegrijden!
——
Alleen bij GROEN licht mag u de wielblokken verwijderen en wegrijden.

Calamiteitennummer:
+31 (0)88 - 980 1300

Miniloadmagazijn

Bezoek aan het kantoor/magazijn
——
Meld u bij aankomst altijd eerst aan als bezoeker bij de receptie van het gatehouse.
U dient uzelf te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Daarna ontvangt u een
bezoekerspas en een veiligheidsvest. Wij vragen u deze zichtbaar te dragen. Bij vertrek
moet u zich afmelden en de bezoekerspas en het veiligheidsvest inleveren.
——
Mocht u onveilige situaties aantreffen, meld deze dan bij uw Wärtsilä-contactpersoon.
——
We vragen u de instructies van de bedrijfshulpverleners op te volgen in het geval van een
calamiteit. U kunt deze medewerkers herkennen aan een fluoriserend BHV vest.
——
Houd bij het traplopen de leuning vast.
——
Geen tassen toegestaan in het magazijn.
——
Gebruik de lift niet tijdens calamiteiten.
——
+31 (0)88 980 1300 Calamiteitennummer

Veiligheidsfunctionarissen zijn
bevoegd om visitaties uit te
voeren. Laat geen persoonlijke
spullen onbeheerd achter!

Roken is alleen toegestaan
in de daarvoor aangegeven
gebieden

Hogestellingenmagazijn

Op het Wärtsilä-terrein gelden de volgende regels voor veiligheid en gezondheid voor zowel onze
medewerkers als bezoekers. We verwachten van u dat u deze toepast. Wij vragen u daarom de
tekst op deze pagina goed te lezen.

KAMPEN OVERZICHT

Grondopslag

De veiligheid van onze medewerkers en onze gasten staat bij ons altijd
bovenaan. Door de onderstaande instructies op te volgen, kunnen we
gezamenlijk de veiligheid van eenieder waarborgen.

ALGEMENE
VEILIGHEIDSREGELS

Zuiderzeehaven

SAMEN HOUDEN
WE HET VEILIG

