Nyrstar Budel 2012

nr. 2

Nieuwsbrief Contractor SHE Management

Nummer 1
Nieuwsbrief

Kritische veiligheidsregels

Als onderdeel van de verdere opbouw en uitrol van
contractor SHE-management binnen Nyrstar Budel
zal er periodiek een nieuwsbrief verschijnen voor
onze contractors. In deze nieuwsbrief zal nader
toegelicht worden hoe binnen Nyrstar Budel het
nieuwe “nalevingsbeleid veiligheid” er uit ziet.
Het nalevingsbeleid zal vanaf 1 mei 2012 voor
iedereen in werking treden. Dit geldt dus zowel voor
eigen medewerkers evenals voor contractors,
chauffeurs en bezoekers.

Nyrstar heeft in het kader van het nieuwe
nalevingsbeleid een aantal “Kritische
Veiligheidsregels” opgesteld. Overtredingen op
basis van deze regels kunnen leiden tot incidenten
met zeer ernstige afloop. Op basis van voorvallen
in het verleden en ervaringen op andere sites zijn
in Nyrstar Budel de hierna genoemde “Life Saving
Rules” opgesteld.

Safety First
Het basisbeleid is de Nyrstar Safety First
standaard. Hierin wordt duidelijk benoemd dat
Nyrstar de veiligheid en gezondheid van
werknemers niet in gevaar brengt. We verwachten
derhalve van eenieder dat onmiddellijk wordt
ingegrepen in geval van een onveilige handeling of
situatie. De Safety First Standaard is de basis
geweest voor het nieuwe nalevingsbeleid.

Nieuwe nalevingsbeleid
Van iedere Nyrstar werknemer, contractor,
chauffeur of bezoeker van de Site Nyrstar Budel
wordt expliciet verwacht meteen in te grijpen bij
elke onveilige handeling of situatie. De persoon of
personen in kwestie worden op een respectvolle
manier aangesproken en de onveilige handeling of
situatie wordt meteen gestopt.
Indien de onveilige handeling echter een
overtreding is ten aanzien van de “Kritische
Veiligheidsregels” wordt de betrokkene verzocht
om samen naar de leidinggevende /opdrachtgever
te gaan om de situatie te bespreken (time-out).
Samen met de leidinggevende/opdrachtgever wordt
besloten wat gepaste maatregelen zijn. Hierbij zal
gebruik gemaakt worden van het beslissingsschema
dat integraal onderdeel uitmaakt van het nieuwe
nalevingsbeleid.
Aan de hand van het schema wordt bepaald wat de
consequenties zijn ten aanzien van de onveilige
handeling. In principe worden overtredingen in
disciplinaire zin door contractororganisatie
afgehandeld.
Dit betekent echter niet dat er door Nyrstar geen
directe acties kunnen worden genomen richting de
persoon in kwestie en de contractororganisatie. Het
beslissingsschema geeft mogelijkheden om
terreinontzeggingen op te leggen of direct in contact
te treden met de organisatie.

1. Het uitvoeren van werkzaamheden zonder de
benodigde Veilig Werkvergunning.
2. Betreden besloten ruimte zonder toestemming
en aanwezigheid van de mangatwacht.
3. Beveiligingen, afschermingen, afdichtingen en
afzettingen weghalen of afzettingen negeren.
4. Het werken op hoogte (> 2 m) zonder gebruik
van voorgeschreven valbeveiligingsmateriaal.
5. Door nalatigheid of andere oorzaken (sabotage
en/of kwaadwillig gedrag) zichzelf of andere
medewerkers blootstellen aan onacceptabele
risico’s.
6. Bezit, gebruik of onder invloed zijn van
middelen die de vaardigheden verminderen
(hieronder vallen o.a. soft- en harddrugs,
alcohol > 0,5 promillage en psychoactieve
geneesmiddelen).
7. Het niet op de juiste manier toepassen van
Isolatie en Lock-out procedure (vergrendelen
van apparatuur)
8. Het niet op de juiste manier naleven van
(kritieke) veiligheidsregels- en taken zoals
vastgelegd in het managementsysteem
9. Het niet op de juiste manier werken aan
elektrische apparatuur
10. Het niet op de juiste manier werken met hete
en gesmolten metalen
11. Het negeren van verkeersregels
12. Het zodanig werken dat potentieel gevaar
bestaat voor vallende objecten
13. Roken op plekken waar het niet is toegestaan

Consequenties voor niet Nyrstar
medewerkers
Het herhaaldelijk bewust of onbewust overtreden
van procedures en regels door medewerkers van
dezelfde organisatie wordt gezien als een bewuste
overtreding door de contractororganisatie. In het
kader van contractor SHE management worden
overtredingen meegewogen in de periodieke
contractor evaluatie.
Bij een “roekeloze overtreding” van kritische
veiligheidsregels wordt in geval van een contractor
altijd de toegang tot het bedrijfsterrein voor 3
maanden ontzegd. Voor Nyrstar medewerkers
gelden interne procedures.

