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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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Bij Noordgastransport
gebruiken we minimaal
de volgende PBM’s:
• vlamvertragende en antistatische 
werk- en bedrijfskleding;
• veiligheidsschoenen;
• veiligheidshelm;
• veiligheidsbril.

Noordgastransport werken bedrijfskleding:
• is vlamvertragend;

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

• is antistatisch;
• is dampdoorlatend;
• voldoet aan de normen voor

Persoonlijke beschermingsmiddelen,

juiste maatvoering, etikettering en

ofwel PBM’s, worden door een

gebruiksinstructie.

persoon gedragen of vastgehouden
als bescherming tegen één of meer
gevaren die een bedreiging kunnen
vormen voor zijn gezondheid of zijn
veiligheid. Voorbeelden van PBM’s zijn
overalls, schoenen, helmen, brillen en
gehoorbescherming. PBM’s moeten
voldoen aan de daarvoor geldende
Europese normen en het gebruik ervan is
verplicht. Naast bescherming vergroten
PBM’s de zichtbaarheid van personen.
Iedereen die op de locatie aanwezig
is, heeft de verantwoordelijkheid om
toe te zien op het juiste gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Waar draag je PBM’s?
Het dragen van werkkleding, helm,
schoenen en bril is verplicht voor alle

•k
 leding zoveel mogelijk gesloten
dragen.

medewerkers op de installatie van

Omgaan met PBM’s

Noordgastransport.

Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk

Waar draag je welke PBM’s?

voor het schoon en in goede staat
houden van zijn PBM’s:

Naast de standaarduitrusting wordt het

• verontreinigde kleding laten reinigen;

gebruik van aanvullende PBM’s bepaald

• beschadigde kleding laten herstellen;

door de aard en de risico’s van de uit te

• ernstig beschadigde/besmette kleding

voeren werkzaamheden. Dit staat veelal

laten afvoeren.

omschreven in de werkvergunning en/of
aangegeven op de borden.

Algemene uitgangspunten
• uitsluitend goedgekeurde PBM’s zijn
toegestaan;
• geen korte mouwen, geen korte
broeken;
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Geef altijd de aard van
de besmetting door om
contact met gevaarlijke
stoffen en/of verdere
besmetting te voorkomen!
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De leidinggevende
• geeft informatie/voorlichting;
• houdt toezicht op juist gebruik van
kleding en PBM’s;
• treft maatregelen bij onjuist gebruik.

Aannemers/onderaannemers
• Minimaal: vlamvertragende,
antistatische overall.
• Overige: zie contractvoorwaarden.
• Toezicht op juist gebruik: Supervisor/
Leidinggevende.

Ander werk –
andere kleding
• Werkzaamheden op kantoor, in
magazijnen of laboratoria.
• Interne servicediensten.
Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd
terecht bij de leidinggevende.
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Einsteinlaan 10

Middenweg 2

Postbus 474

9981 VG Uithuizen

2700 AL Zoetermeer

Tel. 0595 - 44 70 00

Tel. 079 - 368 68 68

Fax 0595 - 43 31 53

Fax 079 - 368 68 60

www.noordgastransport.nl

