Toolbox
PBM

Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt
daarbij niet uit of je komt als passagier, bezoeker of om je werk te doen.
Veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of
Safety hebben opgesteld.
Op verschillende manieren werken we samen met onze contractors aan het
beheersen van risico’s waarbij bronaanpak de voorkeur heeft. Je kunt jezelf
en/of je team goed voor bereiden met werkinstructies, werkvergunningen,
Taak Risico Analyses (TRA) en de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
. Omdat veiligheid niet vanzelfsprekend is en je persoonlijke veiligheid
afhankelijk is van omgevingsrisico’s, is het op Schipholterrein verplicht om een
aantal standaard Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.
Denk aan High Visibility werkkleding, veiligheidsschoenen, -handschoenen,
-bril en een helm. Ze beschermen je tegen lichamelijk letsel of erger.
De Golden Rule of Safety is:

Heb je tips of opmerkingen
hoe deze toolbox beter
kan? Of wil je jouw
mening met ons delen?
We horen het graag via:
safe_office@schiphol.nl.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zijn zeer belangrijk
Een PBM is echt de laatste maatregel om de kans op letsel te verkleinen. Daarom hebben we het dragen van de
standaard PBM verplicht gesteld.
■ De werkgever is verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste PBM, bijbehorende instructie en toezicht
op naleven van het juist gebruik;
■ Toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
■ Er geldt een sanctiebeleid op het niet naleven van de afspraken

Binnen de bouw en werkgebieden zijn de volgende PBM verplicht:
■
■
■
■
■
■

Gesloten hoge zichtbaarheidskleding;
Veiligheidshelm;
Veiligheidsbril;
Veiligheidshandschoenen;
Veiligheidsschoeisel met enkelbescherming (S3/S5);
Airside en landside – tijdens duisternis - een HVC-werkbroek.

Voor normeringen wordt verwezen naar de HSE Standaard. TRA generieke ontheffingslijst PBM voor bepaalde
werkzaamheden. Zie verder veiligheidswebsite Schiphol www.schiphol.nl/veiligheid
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Afhankelijk van de risico’s aangevuld met onder andere:
■
■
■
■
■

Gehoorbescherming;
Adembescherming;
Persoonlijke valbeveiliging;
Werkkleding : lange broeken en korte of lange mouwen;
Specifieke werkkleding: antistatische en/of vlam vertragende werkkleding.

Van je werkgever mag je verwachten dat die:
■
■
■
■

De juiste PBM ter beschikking stelt;
De benodigde informatie/voorlichting/instructie geeft;
Toezicht houdt op het juiste gebruik van kleding en PBM;
Maatregelen treft als de afspraken niet wordt nageleefd.

Definitions:
Bouw- en onderhoudsgebied: Een afgebakend gebied of ruimte waar verbouwings- of
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden inclusief opslagplaatsen.
Werkgebied: Een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden in het kader van bouw- en/of
onderhoud.

Wat verwacht Schiphol van jou?
Dat je altijd de verplichte PBM draagt en elkaar aanspreekt op het dragen ervan.
Dat je weet:
■ Hoe en wanneer je ze moet gebruiken,
■ Hoe je ze moet onderhouden, en
■ Wanneer je ze vervangt.

Wat mag je van Schiphol verwachten?
Duidelijke afspraken over het gebruik van PBM. Indien er vragen zijn kun je contact opnemen
met HSE_office@schiphol.nl

TIPS:
Blijf altijd alert!
Bij twijfel: altijd vragen
Onderbreek indien nodig het werk
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