Risicoanalyse: omstandigheden met
verhoogde aandacht
RISICOBEPALENDE FACTOREN
Mens
• Is er vertrouwen tussen werknemers dat ze elkaar niet zullen besmetten en is er voldoende aandacht voor het
besmettingsrisico?

• Is er nog voldoende veiligheidsbewustzijn? (Mogelijk wordt het belang ervan als ondergeschikt gezien.)
• Is er voldoende opleiding en training of is de (nieuwe) werkwijze voldoende bekend?
• Zijn er altijd twee personen bij geïsoleerd of gevaarlijk werk, met respect van social distancing?
Uitrusting
• Zijn de machines voldoende onderhouden? Zijn ze startklaar?
• Zijn toestellen/installaties die gekeurd moeten zijn nog gekeurd en goed in orde?
• Zijn er lekkende dichtingen of lekken (perslucht, hydraulisch, gassen, …) aanwezig? Zijn alle leidingen nagekeken?
• Zijn er werken aan of op bewegende machines? Worden machinebeveiligingen niet gebruikt of uitgeschakeld om
bijvoorbeeld de social distancing te kunnen garanderen?

Materiaal - producten
• Worden er andere producten gebruikt omdat de vertrouwde producten tijdelijk niet of moeilijk leverbaar zijn? Zo
ja, zijn die onderzocht op hun gevaarlijke eigenschappen en blootstelling, en zijn PBM’s voorzien?

Omgeving
• Is er voldoende licht en verluchting? Maak geen gebruik van recuperatielucht.
• Zijn alle doorgangen vrij, met respect voor social distancing?
• Is er voldoende orde en netheid? Of is schoonmaak vereist?
• Houdt het interne verkeersplein voetgangers en gemotoriseerd transport (zoals heftrucks) gescheiden om
ongevallen te vermijden? (Zijn er routewijzigingen voor de logistiek?)

Organisatie
• Als werkprocessen anders worden ingericht, heeft de dienst veiligheid die dan onderzocht?
• Is er voldoende toezicht op de arbeidsmethode?
• Zijn leidinggevenden voldoende zichtbaar aanwezig?
• Zijn er voldoende controles en nazichten?
• Is er aandacht voor voldoende rusttijd en pauzes? Zijn de werkdruk en werksnelheid niet te hoog?
Is er niet te veel mentale overbelasting en stress?

• Is er een goede voorziening eerste hulp (zie infofiche heropstart)?
• Zijn er voldoende interventiemiddelen / een interventieploeg aanwezig?
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