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Werk veilig of werk niet
Werkzaamheden mogen pas beginnen
na toestemming van Noordgastransport.
Lees de werkvergunning nauwkeurig
en controleer of de daarin omschreven
beheersmaatregelen daadwerkelijk
aanwezig zijn. Tref vervolgens de
voorzorgsmaatregelen die horen bij het
werk dat je gaat uitvoeren.

Blijf alert tijdens het
werk. Bij twijfel: stel
je vraag, begin niet
of leg het werk stil!
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Sinds de eerste succesvolle
boring op het Nederlands
continentaal plat in 1970
is Noordgastransport B.V.
uitgegroeid tot één van de
grootste transporteurs van
offshore gewonnen aardgas.
Het bedrijf beschikt over een
enorme dosis vakkennis en
ervaring, en werkt voortdurend
aan de ontwikkeling van
nieuwe technieken en het
verbeteren van methoden.
Veiligheid heeft daarbij prioriteit.
Noordgastransport wil dan
ook dat alle medewerkers,
contractors en leveranciers
weten wat wij verstaan onder
‘veiligheid op het hoogste plan
stellen’ en dat zij daaraan een
bewuste bijdrage leveren.
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Wat zijn de eigenschappen
van aardgascondensaat?
• Zeer licht ontvlambaar
• Milieugevaarlijk
• Giftig (kankerverwekkend)
• Zuurstofverdringend
• Verstikkend/narcotiserend
• Damp is explosief

Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Maak altijd gebruik van de juiste

Aardgascondensaat

persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s). Gebruik ze op de voor

Aardgascondensaat is een bijproduct

geschreven wijze en houd ze in goede

van de winning en productie van gas.

staat. Iedereen op de locatie is minimaal

Het bevat onder meer benzeen.

verplicht om brandwerende/antistatische

Aardgascondensaat is een mengsel

kleding, een helm, veiligheidsbril en

van koolwaterstoffen dat op onze

veiligheidsschoenen te dragen.

installatie vrijkomt bij de behandeling
van aardgas. Aardgascondensaat is
brandbaar en explosief. Daarnaast is
aardgascondensaat schadelijk voor de
gezondheid en het milieu.
Dus: maximale voorzichtigheid en
alertheid zijn geboden.
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Voor werkzaamheden met een

Aanvang werkzaamheden

specifiek risico kunnen extra

Controleer de werkplek op de

beschermingsmiddelen worden

in de vergunning genoemde

voorgeschreven. Deze maken dan

beheersmaatregelen. Verzeker je

deel uit van de werkvergunning. Iedere

ervan dat de installatiedelen – zoals

gebruiker is verplicht de voorgeschreven

de leiding, het vat of de tank waar je

beschermingsmiddelen te dragen.

aan gaat werken – drukvrij, gespoeld
en vloeistofvrij zijn. Indien niet aan die
eisen kan worden voldaan, zijn extra
maatregelen genoemd in de vergunning.
Alle lekkages direct melden bij de
operator in de controlekamer.
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Wat zijn de gevaren van
aardgascondensaat?
BLOOTSTELLING

MAATREGELEN

Inademen van

Frisse lucht, zo

dampen

nodig beademen
Bij klachten arts
waarschuwen

Huidcontact

Huid wassen met
veel water en zeep

Oogcontact

Spoelen met veel
water

Inslikken

Mond spoelen
met water
GEEN braken
opwekken

Neem je
verantwoordelijkheid:
waarschuw een dokter!

Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd
terecht bij de leidinggevende.
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Tel. 0595 - 44 70 00
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www.noordgastransport.nl

