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Levensreddende regels NIEUW

Als onderdeel van de opbouw en uitrol van
contractor SHE-management binnen Nyrstar Budel
zal er periodiek een nieuwsbrief verschijnen voor
onze contractors. In deze nieuwsbrief worden de
volgende items behandeld:
 Stringenter alcohol- en drugsbeleid
 Nieuwe Site Regelgeving
 Veiligheidscampagne “levensreddende regels”

Binnen Nyrstar Budel gelden vanaf 2012 al de
zogenaamde kritische veiligheidsregels (zie
contractor nieuwsbrief nr.2 2012).

Alcohol- en drugsbeleid
Vanaf 1 januari 2014 geldt op SITE een stringenter
alcohol- en drugstoelatingsbeleid. Dit betekent dat:
• iedereen (eigen medewerker, bezoeker,
contractor en derden) gecontroleerd kan worden
of deze mogelijk onder invloed of in het bezit is
van alcoholische dranken en/of drugs
• er frequenter gecontroleerd gaat worden
• er strengere toetsingswaarden gelden:
o een alcoholpercentage > 0,2 promille
toegang tot de SITE geweigerd wordt
(24 uur terreinontzegging)
o een positieve drugstest en/of alcohol
percentage > 0,5 promille wordt gezien
als overtreding van de levensreddende
regels (terreinontzegging 3 maanden)
• bij weigering van deelname de betreffende
persoon geen toegang tot de SITE krijgt
• er bij een positieve test, overschrijding of
weigering altijd de leidinggevende of diens
vertegenwoordiger wordt geïnformeerd
De aangescherpte regels zijn ook terug te vinden in
de nieuwe Site regelgeving.

Met het in werking treden van de nieuwe Site
Regelgeving zullen ook de nieuwe Nyrstar
“levensreddende regels / life saving rules” gaan
gelden. Deze zijn van toepassing binnen alle
Nyrstar Sites en zijn terug te vinden op onze
website www.nyrstarbudel.nl onder info voor
contractors. Bij overtreding van deze levensreddende regels is het SITE nalevingsbeleid van
toepassing.

Site Regelgeving NIEUW
Vanaf 1 maart 2014 zal de nieuwe Site Regelgeving
voor Nyrstar Budel gaan gelden. Dit document
beschrijft de belangrijkste eisen op ons terrein met
betrekking tot regels en gedrag op onze site voor
eigen medewerkers, bezoekers, contractors &
derden. Het document is mede terug te vinden op
onze website www.nyrstarbudel.nl onder info voor
contractors.
De nieuwe Site Regelgeving geldt voor iedereen die:
• op direct of indirect verzoek van Nyrstar Budel
BV de SITE betreedt of
• die gebruik maakt van de gezamenlijke
infrastructuur
Alle contractors & derden die bij ons op SITE
werkzaamheden komen verrichten dienen bekend te
zijn met de nieuwe site regelgeving. De contractor
organisatie is er verantwoordelijk voor dat de
werknemers de betreffende regels, die van
toepassing zijn op de te verrichten activiteiten,
naleven. Nyrstar Budel zal hier eveneens op toezien.

Om de nieuwe levensreddende regels onder de
aandacht te brengen van onze eigen medewerkers,
contractors en derden zal de komende weken een
veiligheidscampagne opgezet gaan worden om het
veiligheidsbewustzijn van eenieder te vergroten
omtrent deze nieuwe levensreddende regels en de
nieuwe site regelgeving.
Afdeling SHEQ Nyrstar Budel

