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Nieuwsbrief
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:
 Beleidsverklaring
 Site Regelgeving
 Dragen van reflecterende werkkleding

Beleidsverklaring
In het eerste kwartaal van 2014 is door Nyrstar
Budel een nieuwe “Beleidsverklaring” uitgegeven.
Hierin wordt benadrukt dat veiligheid en gezondheid
van eigen medewerkers, bezoekers en contractors
absoluut de eerste prioriteit heeft. Om dit doel te
bereiken verplicht Nyrstar Budel zich tot een aantal
inspanningen. Het opstellen van een éénduidige Site
Regelgeving geldend voor eigen medewerkers,
bezoekers en contractors met hierin opgenomen de
belangrijkste eisen/aspecten m.b.t. veiligheid en
milieu vormt daarbij een belangrijk onderdeel.
Daar Nyrstar Budel zich kenmerkt als BRZO-bedrijf
is het preventiebeleid eveneens gericht op het
beheersen van de risico’s van zware ongevallen.
Hiervoor beschikt het bedrijf over een
veiligheidsmanagementsysteem welk onderdeel
uitmaakt van een geïntegreerd managementsysteem (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, VCO).
Deze nieuwe beleidsverklaring is terug te vinden op
onze website www.nyrstarbudel.nl onder info voor
contractors.

Site Regelgeving
Vanaf 1 maart 2014 is de nieuwe Site Regelgeving
van toepassing bij Nyrstar Budel. Dit document
beschrijft de belangrijkste eisen op ons terrein met
betrekking tot regels en gedrag op onze site voor
eigen medewerkers, bezoekers en contractors.
Op 1 mei 2014 heeft een herziening plaatsgevonden
van het betreffende document.

Beide documenten zijn terug te vinden op onze
website www.nyrstarbudel.nl onder info voor
contractors.

Dragen van reflecterende werkkleding
NIEUW
Binnen Nyrstar Budel geldt met de invoering van de
nieuwe Site Regelgeving de verplichting om in het
gebied achter de Delhaizeweg (productie
afdelingen) inclusief zuurverlading en haven
beschermende reflecterende “ High Visibility”
werkkleding te dragen. Dat geldt dus ook voor
bezoekers en contractors.
“High Visibility” is een term die gebruikt wordt om
aan te geven dat iemand goed zichtbaar moet zijn
en waarbij de werkkleding voldoet aan de norm
EN 471. De betreffende norm kent 3 gradaties van
verhoogde zichtbaarheid waarbij klasse 3 de
hoogste zichtbaarheid geeft. De norm stelt
daarnaast ook eisen aan de plaatsing en breedte
van de striping op de kledingstukken.
Voor Nyrstar Budel gelden de volgende
verplichtingen t.a.v. beschermende werkkleding:
- indien mogelijk werkkleding die voldoet aan de
norm 471 klasse 1 (of hoger);
- contrasterende kleuren gebruiken;
- reflecterende striping op de werkkleding;
- afhankelijk van de productie afdeling waar men
werkzaamheden gaat verrichten dient de
werkkleding te voldoen aan de (multi)norm
(antistatisch, bescherming tegen hitte en
vlammen en bescherming tegen vloeibare
chemicaliën) of te beschermen tegen vloeibare
metaalspatten (afdeling Gieterij).
De komende maanden zullen gebruikt worden om
alle contractors nader te informeren over deze
aanvullende eisen. Vanaf 1 oktober 2014 zal er
gericht op toegezien worden dat de werkkleding
van de contractors die werkzaamheden verrichten
op de eerder aangeduide plaatsen voldoen aan
deze voorwaarden.
Wanneer de werkkleding niet voldoet aan de eisen
van voldoende zichtbaarheid zal men minimaal een
veiligheidsvestje dienen te dragen dat voldoet aan
de norm EN-471. In de algemene inkoopvoorwaarden staat dit standaard opgenomen als
“minimale vereiste t.a.v. high visibility werkkleding
is het dragen van een, voor die specifieke
werkzaamheden, geschikt veiligheidsvestje”.
Zijn er vragen m.b.t. bovenstaande aanvullende
eisen kan er nader contact opgenomen worden met
Marc Janssen, afdeling Veiligheid 0495-518286 of
marc.janssen@nyrstar.com.

Verder is als hulpmiddel een korte introductie /
presentatie uitgewerkt van de Site Regelgeving.

Afdeling SHEQ

