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Telefonisch melden van een incident of brand:
Intern tel.nr. 2002 | Extern tel.nr. (+31) 0313-672909 (BHV ploegleider).
Bij een alarm (slow whoop): Verlaat het gebouw zo snel mogelijk via de aangegeven
nooduitgangen, volg in alle gevallen de aanwijzingen van contactpersoon of
bedrijfshulpverleners op. Ga naar de verzamelplaats.
Draag je toegangspas altijd zichtbaar op het terrein en in de gebouwen.
Op het Veco terrein is de wegenverkeerswet van toepassing.
Parkeer altijd in de parkeervakken, tenzij anders afgesproken, de plek wordt dan aangewezen.
Voor werkzaamheden wordt er altijd een werkvergunning opgesteld en doorgesproken. Men
moet zich houden aan de afspraken die hierin zijn opgenomen.
Draag de juiste veiligheidskleding en veiligheidsbril op de juiste plekken en op de juiste manier,
zoals aangegeven bij de ruimtes en op de werkvergunning.
Was altijd de handen bij het verlaten van de productieomgeving.
De kantoren mogen niet worden betreden met veiligheidskleding.
Blokkeer geen vluchtwegen, looppaden, brandblusmiddelen en noodknoppen.
Kom alleen met de juiste handschoenen aan equipment.
Eigen afval wordt zoveel mogelijk meegenomen. Overig afval wordt gescheiden ingezameld in
de aanwezige afvalcontainers.
Laat je werkplek na werkzaamheden of aan het eind van de werkdag netjes achter en ruim
materialen op.
Eten en drinken is alleen toegestaan in pantry’s, kantines, het bedrijfsrestaurant of specifiek
voor het project aangewezen plaatsen, zoals een schaftruimte en kantoren buiten de productie.
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek.
Alcohol en drugsgebruik is niet toegestaan op het terrein. Tevens is het niet toegestaan onder
invloed te zijn van alcohol en drugs bij het betreden van het terrein.
Filmen en fotograferen is niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen. Is dit toch
noodzakelijk voor de werkzaamheden, dan alleen na toestemming van de Veco
contactpersoon.
Ga op een respectvolle manier met elkaar om. Intimideer, discrimineer en pest elkaar niet.
Ga verantwoord om met Veco-materialen, laat geen Veco-producten, vertrouwelijke en
privacygevoelige documenten onbeheerd achter op je werkplek en neem eigendommen van
Veco niet van het terrein af.
Elektrisch gereedschap dient gekeurd (NEN3140), veilig en goed onderhouden te zijn en
geschikt voor de betreffende werkzaamheden.
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