Veiligheidsinstructies Motorkettingzaag en Bosmaaier
ARBO
Risico’s voor de gezondheid: -

werkplek
werkhouding
trillingen
lawaai
uitlaatgassen

De bedieningspersoon:
moet voldoende geschoold zijn en bij zelfstandige werkzaamheden minimaal 18 jaar
zijn.
mag nooit alleen in het veld werkzaam zijn.
moet de juiste en deugdelijke Persoonlijke Beschermings Middelen (BPM’s) dragen
en is hiervan op de hoogte.
moet ervoor zorgen dat omstanders zich op een afstand van tenminste 2 meter van
de motorkettingzaag bevinden en 15 meter van de bosmaaier.
moet de omstanders, bij het vellen van bomen, op voldoende afstand houden
(minimaal 1,5x de boomhoogte) als een boom geveld wordt.
moet de omstanders er op attenderen, dat als zij binnen 15 meter van een
motorkettingzaag werken, gehoorbescherming moeten dragen.
moet de omstanders er op attenderen, dat er risico is op vallend hout, zij een helm
moeten dragen.
moet zelf de omgezaagde boom afwerken, dus niet twee personen di bezig zijn met
één boom.
mag niet met een draaiende ketting rondlopen, m.a.w. altijd de zag op de
kettingrem!
voor noodgevallen:
minimaal één persoon moet in het bezit zijn van een werkende mobiele
telefoon
ALARMNUMMER 112.
zet de auto met de neus in de rijrichting van de vluchtroute, op harde
ondergrond met de voorwielen in de veilige richting, zorg dat deze route
bekend en vrij van obstakels is.
EHBO-doos (liefst minimaal verbandtrommel B) aanwezig en compleet,
inclusief water en zeep.
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MACHINE
er moet een goed functionerende kettingvanger op de motorkettingzaag zitten.
de kettingrem moet goed, snel en automatisch functioneren.
bij vervoer van de motorkettingzaag moet een transportkap over de ketting geplaatst
worden.
zorg dat de beschermkap op de juiste wijze op de bosmaaier bevestigd is en deze vrij
is van breuken of scheuren
gebruik biologisch afbreekbare brandstof en smeermiddelen en voorkom morsen.
veilig omgaan met brandstof, smeermiddelen, transport en tanken; geen sigaret of
open vuur bij het tanken!

PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN
gehoorbescherming
oog- en/of gelaatbescherming
hoofdbescherming
handbescherming
beenbescherming (niet verplicht bij bosmaaiers)
voetbescherming
zorg ervoor dat de PBM’s onbeschadigd, schoon en netjes bewaard worden
als één van de PBM’s zodanig beschadigd is, dat de beschermende functie
verminderd is, moet het PBM tijdig vervangen worden.
OVERIG
Zorg ervoor, dat
dit formulier door de aanwezige vrijwilligers gelezen en begrepen is en dat dit
afgetekend wordt op de personenlijst.
het verslag van de werkdag volledig is ingevuld en na het werkseizoen de verslagen
direct door te sturen naar uw biotoopcoördinator.
aanwijzigingen van de biotoopcoördinator onverwijld worden opgevolgd.
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