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BEL HET NUMMER 555 LEG UIT:

UITVOEREN VAN WERKEN DOOR EXTERNEN
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situatie is
DOE 1 POGING OM DE BRAND ONDER CONTROLE
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voor

gebruik brandblussers en doe de

deuren dicht
LANGS

Natuurwetenschappen (KBIN) is een internationaal

EVACUEER

centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Aan het

NOODUITGANGEN

instituut is een museum verbonden met uitgebreide
collecties. Het ontvangt jaarlijks ongeveer 350.000
bezoekers, waarmee het één van de drukst bezochte

DE

De verzamelplaats bevindt zich voor de mess aan
Vautierstraat 41

musea van België is. Veiligheid is daarom steeds de

ONGEVAL

hoogste prioriteit in ons Instituut.

BLIJF KALM
BEL HET NUMMER 555 VAN DE

DEZE FOLDER GEEFT U INFORMATIE OVER DE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

DISPATCHING LEG UIT

DIE U DIENT IN ACHT TE NEMEN

en wat de situatie (is het slachtoffer bij
bewustzijn?)

wie u bent, waar het is

AFSPRAAK EN TOESTEMMING

RISICOWERKEN

Alvorens met de werken aan te vangen moet men

Voor werken met een verhoogd risico waarvoor extra

toestemming krijgen van de Technische Dienst van het

maatregelen dienen genomen te worden moet men

KBIN. Een werkvergunning moet samen worden

voorafgaand contact opnemen met de preventieadviseur

opgemaakt (F4680 Werkvergunning). U kan daartoe

van het KBIN

een mail sturen naar sttd@natuurwetenschappen.be .
wouter.swalus@natuurwetenschappen.be
De veiligheid van het personeel, de bezoekers, de

Op uw eerste werkdag dient u zich aan te melden op de

collectie en infrastructuur van het KBIN mag nooit in het

technische dienst of de bewakingsdienst (Hoofdgebouw

gedrang komen.

1e verdieping) voor de afhaling van uw badge en het
ondertekenen van de werkvergunning.

Er geldt een algemeen rookverbod in
alle lokalen van het KBIN
Alle soorten vuur, hittepunt en open
vlam zijn verboden tenzij u over een

Wouter Swalus 0497/844998

ONTHAAL EN BADGE

MEMENTO REGLEMENTEN

Het KBIN behoud het recht om de werken stil te leggen

vuurvergunning beschikt
Het is verboden u te begeven in lokalen
en zalen die niet noodzakelijk zijn voor
de werkzaamheden
Het is verboden te eten of te drinken in
de museumzalen

wanneer er niet aan de veiligheidsregels wordt voldaan
Draag de identificatiebadge op een

CONTACT
Gelieve contact op te nemen met de technische dienst of
bewakingsdienst (Hoofdgebouw 1e verdieping).
Kristel Claes 0473/85.07.65
Adelin Mombaerts 0473/85.00.75
Maurice Denis 0475/78.52.77

ALCOHOL BEWAARPLAATSEN

goed zichtbare plaats

Een van de grootse gevaren op het KBIN zijn werken in

Respecteer tijdens de openingsuren de

en rond de alcohol bewaarplaatsen. Voor werken aan en

bezoekers en beperk het lawaai.

in de bewaarplaatsen moet voorafgaand steeds contact
worden genomen met de verantwoordelijke en met de

Baken de werkzone af en ontkoppel

preventieadviseur van het KBIN.

steeds elektrische apparatuur wanneer

Buiten de openingsuren van de dienst (ma-vrij: na 17u00

deze onbewaakt wordt achtergelaten

+ weekenden) gelieve u te wenden tot de conciërges.

Gebruik de aangewezen PBM's

