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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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Emergency Response
Organisatie
Direct handelen is essentieel om in een
dreigende situatie of noodgeval erger te
voorkomen en de gevolgen te beperken.
Om tijdens een calamiteit de vereiste
acties gestructureerd en efficiënt te laten
verlopen, heeft Noordgastransport een
Emergency Response Organisatie (ERO)
ingericht.

De ERO bestaat uit:

Calamiteiten
Het werken op een gasbehandelings
installatie is niet zonder risico’s. Er

• De ploegleider BHV;
• De operator (procescontrole/afschakelen);
• BHV en EHBO.

worden technische en operationele
maatregelen getroffen om situaties
die schadelijke gevolgen kunnen
hebben voor de gezondheid van de
medewerkers, het milieu, de installatie
of de productie tot een minimum te
beperken. Ondanks deze maatregelen
kan er iets misgaan. Het is belangrijk
om hierop goed voorbereid te zijn, en
te weten wat er van iedereen wordt
verwacht en wat verwacht mag worden
van Noordgastransport.
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Leidinggevenden
De leidinggevenden zijn verantwoordelijk
voor de inzet van de emergency
response (ER) teams.

Ploegleider BHV
De ploegleider BHV is verantwoordelijk
voor de operationele aansturing van
de ER-teams.
Taken emergency response team:
1. Het verlenen van eerste hulp bij
ongevallen.
2. Het beperken en het bestrijden van
een beginnende brand.
3. Het voorkomen en beperken van
ongevallen.
4. Het in noodsituaties alarmeren en

Bij Noordgastransport zijn twee
alarmsignalen inclusief oranje
knipperlicht:
• Brand of algemeen alarm (continu
signaal).
• Terrein verlaten (slow-woop signaal).

evacueren van alle werknemers en

Meld je onmiddellijk in de loge en ga naar

andere personen in het gebouw.

het verzamelpunt; wacht daar op verdere

5. Het alarmeren van en samenwerken
met de gemeentelijke of
regionale brandweer en andere
hulpverleningsorganisaties bij een
beginnende brand of bij een ongeval.
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Alarm

instructies.
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Brand
1. Wanneer je een (beginnende) brand
ontdekt, activeer dan allereerst het
brandalarm.
2. Meld je in de loge en ga naar
het verzamelpunt; wacht nadere
instructies af.
3. De portier controleert ieders
aanwezigheid.
4. De ploegleider BHV beslist of de brand
wordt geblust (door minimaal twee
personen). Dit is afhankelijk van de
ernst van de brand.

Terrein verlaten
Meld je in de loge en ga naar het
verzamelpunt; wacht nadere
instructies af.
Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd
terecht bij de leidinggevende.
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