De Golden Rules
of Safety
Veiligheid is niet vanzelfsprekend
Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt daarbij
niet uit of u komt als passagier, bezoeker of om uw werk te doen. Veiligheid is echter
niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of Safety hebben opgesteld. De
onderstaande regel gaat over het werken in besloten ruimtes.
Beperkte ruimte, weinig licht en soms zelfs amper lucht. Werken in een besloten
ruimte is niet voor iedereen weggelegd. En dat komt niet alleen door het ongemak
van werken in een lastige ruimte. Het risico is ook aanzienlijk hoger dan op een
‘normale’ werkplek. Vandaar deze belangrijke Golden Rule of Safety:

Besloten ruimte
De inhoud van deze Golden Rule dient in combinatie te worden gelezen met de inhoud van
arbocatalogusblad 023 “Gevaren in besloten- en nauw geleidende ruimten”.
Een besloten ruimte is gesloten of deels open; en niet ontworpen om als mens in te verblijven.
Soms moet er echter wel werk gedaan worden. We spreken over een nauw geleidende ruimte als
je in contact kan komen met geleidende delen en jouw bewegingsvrijheid beperkt is. Een nauw
geleidende ruimte moet duidelijk herkenbaar zijn. Of een ruimte aangemerkt wordt tot “besloten
of nauw geleidend” speelt naast de afmetingen ook de aanwezigheid van gevaarlijke gassen of
dampen, elektra, leidingen onder (hoge) druk kerosineleidingen of bodemverontreiniging een rol.
V&G- en/of werkplannen moeten deze informatie bevatten en dit dient met alle betrokkenen te
worden gecommuniceerd.

Waar vind je besloten en nauw geleidende
ruimten op Schiphol?
■ Kruipruimten onder gebouwen zoals onder Plaza
■ Rioleringsstelsels
■ (Pers)gemalen
■ (Pomp)putten
■ Sleuven met pijpleidingen
■ Werkputten
Wat kan je gebeuren in een besloten of nauw geleidende
ruimte?
■ Je kunt stikken of ernstige ademhalingsproblemen
krijgen omdat er giftige, brandbare of explosieve
vloeistoffen, gassen en dampen kunnen hangen.
■ Je kunt stikken door gebrek aan zuurstof, ook
vanwege de slechte ventilatie.
■ Als je iets overkomt, is het lastig om je te redden
of helpen. De toegang is namelijk beperkt.
■ Je kunt je stoten of vallen door (vaak slecht zichtbare)
obstakels als leidingen en/of steunbalken.
■ Je kunt een ernstige elektrische schok krijgen als je
elektrische delen aanraakt of beschadigt.

Welke standaard veiligheidsmaatregelen Schiphol treft
Om te beginnen stelt Schiphol, voordat jij aan het werk
gaat, de installatie of het installatiedeel eerst veilig. Ook
dient er een Taak Risico Analyse (TRA) uitgevoerd te worden door de contractor, waarin elke processtap beschreven
staat. Hierin staat ook welke beheersmaatregelen er nodig
zijn. De eisen die Schiphol stelt aan de TRA krijg je bij de
werkvergunning. Let speciaal op de beheersmaatregelen:
- Of er iets gedaan moet worden om bescherming te
zoeken voor de atmosfeer in de ruimte (gevaarlijke
gassen, zuurstofgebrek etc).
- Of er risico is op explosies.
- Welke risico’s er zijn met betrekking tot elektriciteit en
hoe je die kunt beheersen.
- Waar iemand zich kan stoten of vallen of waar zaken op
iemand kunnen vallen.
- De afspraken over de aanpak van het werk. Wie doet
wat, wie is de veiligheidswacht, wat doen we bij een
noodsituatie etc.
zie volgende pagina ›

Creating safe performance at Amsterdam Airport

Wat je kunt doen om jezelf te beschermen
■ Ga nooit alleen aan het werk in een besloten of
nauwgeleidende ruimte. Zorg er altijd voor dat er
een gecertificeerde veiligheidswacht aanwezig is.
Die zal metingen verrichten en zal tijdens het werk
voortdurend contact houden met jou en eventuele
anderen in de ruimte.
■ Ook al is er sprake van nood, de veiligheidswacht mag
nooit de ruimte betreden. Hij schakelt reddingswerkers
in en wacht tot zij hun werk komen doen.
■ Voer altijd eerst een Laatste Minuut Risico Analyse
(LMRA) uit voordat je iets onderneemt
■ Is er iets niet duidelijk of risicovol? Ga dan niet aan
het werk. Ga terug naar de opdrachtgever/
vergunningverstrekker. Bespreek wat je moet doen
om risico’s te beheersen en tref dan de noodzakelijke
maatregelen.
■ Blijf altijd alert en stop het werk bij twijfel.

Vergunning en goedkeuring nodig
Als je gaat werken in een besloten ruimte, haal je eerst een
werkvergunning met de eisen die Schiphol stelt aan de TRA
(zie Arbo catalogusblad 023 Gevaren in besloten- en nauw
geleidende ruimten https://www.schiphol.nl/nl/download/
b2b/1561450649/4n6M41wC4oOICmMoUquCS8.pdf )
Deze beide documenten worden met je doorgenomen.
Je mag echter pas aan de slag als je goedkeuring van
Schiphol hebt. De TRA dient door Schiphol te zijn goedgekeurd. De afdeling bedrijfsvoering heeft een complete
lijst van plekken waar zich besloten ruimtes bevinden.
TIPS:
Blijf altijd alert!
Bij twijfel: altijd vragen
Onderbreek desnoods het werk

