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Nieuwsbrief

Veiligheidsdag

Als onderdeel van contractor SHE-management
binnen Nyrstar Budel verschijnt er periodiek een
nieuwsbrief voor onze contractors.

Nyrstar organiseert op 4 oktober 2016 wereldwijd
een veiligheidsdag. Deze dag staat in het teken van
de nieuwe veiligheid- en gezondheid visie van het
bedrijf. Om deze visie en missie te onderstrepen zal
iedere Nyrstar site die werkdag een speciaal
veiligheidsprogramma opzetten, zo ook in Budel.

Veiligheidscampagne “STOP VALLEN
vooraleer vallen jou stopt”
In de maanden mei en juni 2016 heeft de
veiligheidscampagne “STOP VALLEN vooraleer
vallen jou stopt” plaatsgevonden binnen Nyrstar
Budel. Doelstelling van deze specifieke veiligheidscampagne was om eigen en contractor medewerkers bewuster te maken van de veiligheidsrisico’s van: op hoogte werken, vallen en struikelen
en materialen die naar beneden kunnen vallen.

Het thema waarvoor Nyrstar Budel gekozen heeft
betreft “Mobiele arbeidsmiddelen”. Inmiddels zijn
we gestart met de voorbereidingen voor deze
veiligheidsdag.
De veiligheidsdag zal ook het formele startmoment
zijn van onze hernieuwde veiligheidscampagne
“Zien en Gezien worden”.

Veiligheidsobservaties

Gedurende deze periode is iedere week een “safetyflash” verstuurd die aansluitend onder de aandacht
gebracht is tijdens de veilige start besprekingen
en/of toolbox meetings.
Meer gedetailleerde informatie kan men terugvinden
in het VGM voorschrift VGM 242 “Werken op
hoogte” terug te vinden op onze website.

Site Regelgeving
Dit document beschrijft de belangrijkste eisen op
ons terrein met betrekking tot regels en gedrag op
onze site voor eigen medewerkers, bezoekers,
contractors & derden. Dit document is op de website
beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.
In maart 2016 heeft een herziening plaatsgevonden
van de Site Regelgeving (derde uitgave). De
wijzigingen hadden betrekking op:
- Aangescherpt rookbeleid
- Eten, drinken en extra hygiëne maatregelen ter
voorkoming metaal opname
- House keeping, orde en netheid
- Aangescherpt parkeerbeleid
- Eenrichtingsverkeer
- Elektrotechnische voorzieningen
- Ontruiming
- Opnieuw betreden & opstarten van de afdeling
- Verbod bepaalde verwarmingstoestellen en
verbrandingsmotoren

Binnen Nyrstar Budel worden sinds enkele jaren
veiligheidsobservaties uitgevoerd. Doel van deze
observaties is om eigen personeel en contractor
medewerkers bewuster te maken van onveilig
handelen.
Zoals aangekondigd in de laatste nieuwste
nieuwsbrief zullen een aantal van onze vaste
huiscontractors gevraagd worden om eveneens
periodiek veiligheidsobservaties te verrichten en te
rapporteren met een daarvoor ontwikkeld software
programma.
Op 13 oktober 2016 zal een specifieke instructie
hiervoor verzorgd gaan worden. De doelgroep
betreft hierbij vaste contractors waarvan
werknemers structureel werkzaamheden verrichten
binnen Nyrstar Budel.
Inmiddels zijn we als site ook
gestart met de uitrol van
het observatie programma bij
onze collega’s van Nyrstar
Hoyanger te Noorwegen.
Inmiddels beschikt het software programma over
de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende
observatiesformulieren die gekoppeld zijn aan onze
kritieke Nyrstar Health & Safety standaarden o.a.
mobiele arbeidsmiddelen, isolatie & lockout,
besloten ruimten, werken op hoogte en hijsen.
Afdeling SHEQ Nyrstar Budel (augustus 2016)

