In geval van calamiteiten:
Melden BHV (06-50204783):
- Wie/wat/waar;
- Slachtoffer(s);
- Omvang;
- Risico’s en beperkingen.
Brand:
1. Eigen veiligheid
2. Alarmeren omgeving
3. Kleine brand blussen
4. Evacueren omgeving
5. Brand melden
Slachtoffer(s)/ongeval:
1. Eigen veiligheid
2. Alarmeren omgeving
3. Slachtoffer geruststellen
4. Slachtoffer niet verplaatsen
5. Wachten op BHV / hulpdienst

ALGEMENE REGELS:

Welkom bij

- Volg als voetganger ALTIJD de

-

-

-

aangegeven looproute, toegang tot de
hallen is uitsluitend op aanwijzing
en/of begeleiding van een
medewerker;
Volg altijd de instructies van uw
begeleider of contactpersoon op;
Meldt gevaarlijke situaties en/of
handelingen, (bijna) ongevallen,
incidenten en/of afwijkend gedrag
altijd bij uw contactpersoon;
Bellen mag uitsluitend vanuit stilstand
en op een veilige plaats;
Bij overtreding van de regels kan u
(voorlopig) verdere toegang tot het
terrein van Vliko worden ontzegd.

Toegang tot ons terrein is
voorbehouden aan de volgende
voorschriften:

Als de sirene klinkt:
Ga naar de verzamelplaats:
personeelsparkeerplaats
naast het hoofdgebouw,
zie plattegrond

OP DEZE LOCATIE IS
AED AANWEZIG!

Terreinvoertuigen hebben altijd
voorrang!
U dient altijd de aanwijzingen van
onze medewerkers op te volgen!

Terreinregels:

» Gebruik altijd de voorgeschreven
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het terrein is uitsluitend te betreden
met reflecterende bovenkleding en
veiligheidsschoeisel;
» Voetgangers dienen waar beschikbaar
de aangegeven paden te gebruiken;
» Roken is uitsluitend toegestaan op de
aangegeven rookplaats bij kantoor;
» Onder invloed zijn, nuttigen, bezit
en/of verhandelen van drugs is niet
toegestaan;

» Ons terrein is niet openbaar, toegang
kan u derhalve worden ontzegd;
» Bezoekers dienen zich altijd te melden
bij de weegbrug of kantoor;
» Leveranciers dienen zich te melden bij
de weegbrug;
» Parkeren personenauto’s uitsluitend in
de daarvoor bestemde vakken;
» Bezoekers mogen uitsluitend onder
begeleiding of op aanwijzing van een
medewerker het terrein betreden;

» Etenswaren nuttigen is uitsluitend
toegestaan in de kantine;
» De maximum snelheid is 15 km/uur;
» De Nederlandse wegenverkeerswet is
van toepassing, uitgezonderd de
volgende bepalingen:
- Shovels, kranen en heftrucks
hebben altijd voorrang;
» Aanwijzingen van medewerkers
dienen te worden opgevolgd.
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