Gedragscode
voor veiligheid tijdens het werk
in het kader van wijk-werken

Deze code heeft tot doel er voor te zorgen dat de
arbeidsomstandigheden gunstig zijn voor de gezondheid
en de veiligheid van de wijk-werker.
Hij richt zich tot de gebruiker (privé-per- soon) en tot de
wijk-werker. Zij zullen, ieder voor wat hem aanbelangt, erop
toezien dat de volgende aanbevelingen worden nageleefd.
Bovendien wordt, overeenkomstig artikel 8, § 9 van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en volgens de
modaliteiten van het KB van 14 november 2002 (BS 3
decem- ber 2002), bij wijk-werken een overlegcomité
opgericht.
Dit overlegcomité bestaat uit vertegenwoor- digers van wijkwerken en vertegenwoordi- gers van de wijk-werkers. Het
overleg- comité ontvangt inlichtingen en geeft adviezen
omtrent de arbeidsvoorwaarden en het welzijn op het werk
van de wijk-werkers.
Het ontvangt onder meer inlichtingen m.b.t. de toepassing
van deze gedragscode.
Enkel de activiteiten, beoogd door de toepasselijke
reglementering (artikel 79 bis van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) en toegelaten door de organisator wijk-werk
kunnen in het kader van wijk-werken uitgevoerd worden.
Deze code wijkt niet af van deze principes.
De activiteiten welke als illustratie in deze code werden
opgenomen vertegenwoordi- gen in geen geval de
belangrijkste activitei- ten die in het kader van wijkwerken worden verricht. Het betreft activiteiten waarvoor
bijzondere voorzorgsmaatregelen zich stellen, zelfs
indien zij slechts uitzonderlijk worden verricht.

1
Schoonmaken van ramen

Een toestel met een telescopische
steel gebruiken om bovenramen
schoon te maken om te voorkomen
dat men zich naar buiten moet buigen, steunend op de vensterbanken.
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2
Inzake het gebruik
van ladders of bankjes

De goede staat van de ladders

controleren vóór gebruik:
sporten, stevigheid, anti-slipblokjes
op de voet van metalen ladders,...
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De voet van de ladders enkel op
een vlakke ondergrond opstellen:
de nodige maatregelen nemen om te
voorkomen dat de ladders wegglijden
wanneer ze op een ondergrond staan
waarbij er een risico tot wegglijden is.
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Inzake het gebruik van
draagbare elektrische
toestellen

Zich vertrouwd maken
met alle aspecten inzake bediening
en beveiliging van de toestellen
vooraleer het werk aan te vatten.

Enkel draagbare toestellen
gebruiken die in goede staat zijn.

De staat van de verlengsnoeren
nagaan vooraleer het toestel te gebruiken.
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De toestellen waarvan de stekker
met een aarding is uitgerust enkel
aansluiten op een contactdoos voorzien van een aarding.
De toestellen uitschakelen wanneer
ze niet meer worden gebruikt.
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Nooit een elektrisch toestel gebruiken
wanneer het vochtig is of met vochtige
handen.
Nooit een elektrisch toestel reinigen,
nazien, afstellen of onderhouden
zonder eerst de stekker uit de contactdoos te verwijderen.
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4
Elektrische apparaten
slechts herstellen nadat het stroomcircuit
werd afgesloten.
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5
Schilderwerken enkel
uitvoeren met producten
die geen oplosmiddelen

bevatten.

6
Het afbijten van voorwerpen, materialen, meubilair
met bijtende producten
zonder bescherming vermijden.

7
Geen hoogtewerken
uitvoeren op daken en
steigers.

8
Geen verzorging van gevaarlijke dieren toevertrouwen aan de werknemer.
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9
Onderhoud van tuin
Wat het onderhoud van de tuin betreft, zal de
gebruiker erop toezien goed werkende machines
ter beschikking van de werknemer te stellen. De
machines moeten uitgerust zijn met een beschermingssysteem of met
toereikende veiligheidsvoorzieningen.
Bovendien moeten de machines en het werkgereedschap overeenkomstig de onderrichtingen
die opgenomen zijn in de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant,
worden gebruikt. Dit veronderstelt dat de werknemer in het bezit wordt gesteld van deze gebruiksaanwijzing.
Bovendien, voor het gebruik van:

Graskantschaar
De graskantschaar niet gebruiken
wanneer het regent.
De graskantschaar niet zonder
beschermingskast gebruiken.
Indien het toestel niet is uitgerust met
een systeem van automatische verlenging van de snijdraad, eerst de stekker
uittrekken alvorens de snijdraad aan
te raken.
Oppassen voor in het rond vliegende
steentjes.
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Haagschaar
Dit apparaat kan zware verwondingen
veroorzaken.
Alvorens met het werk te beginnen,
zich eerst vertrouwd maken met alle
aspecten van de bediening en van de
beveiliging.
Alleen verlengsnoeren die in goede
staat zijn gebruiken.
Ervoor zorgen dat het verlengsnoer
buiten de actieradius van het mes
blijft.
De haagschaar niet gebruiken wanneer het regent of wanneer de haag
nat is.
Aangepaste kledij dragen (loshangende
kledij vermijden).
Ervoor zorgen steeds een stabiele
positie te hebben tijdens het gebruik
van de machine.
Altijd de machine met beide handen
vasthouden.
De stekker uit het contactdoos trekken:
- vooraleer het mes schoon te maken;
- vooraleer het toestel na te kijken of te
onderhouden;
- wanneer de voedingskabel doorgesneden of beschadigd is.
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Grasmaaier
Alvorens met het werk te beginnen,
zich eerst vertrouwd maken met alle
aspecten van de bediening en van de
beveiliging.
Niet roken wanneer u met benzine
omgaat.
Alvorens met het werk te beginnen,
nagaan of er nog genoeg benzine in
het reservoir is, rekening houdend met
de af te maaien oppervlakte.
De benzine steeds buitenshuis en
wanneer de motor koud is, bijvullen.
Nooit de klep van de grasbak openen
wanneer de motor draait.
De hoogte van het toestel niet afstellen wanneer de motor draait.
De bougiedraad ontkoppelen alvorens
het toestel af te stellen, onderhoudswerken uit te voeren of het toestel
schoon te maken.
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In geval van gebruik van een
elektrische grasmaaier
Alleen verlengsnoeren die in goede
staat zijn gebruiken.
Ervoor zorgen dat het verlengsnoer
buiten de actieradius van het mes blijft.
De grasmaaier niet gebruiken wanneer
het regent of wanneer het gazon nat is.
De stekker uit de contactdoos trekken:
- alvorens het mes schoon te maken;
- alvorens het toestel na te kijken of te
onderhouden;
- wanneer de voedingskabel doorgesneden of beschadigd is.
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Fytofarmaceutische producten
(pesticiden, meststoffen, ...)
Deze producten gebruiken in de
weersomstandigheden en volgens de
gebruiksaanwijzing die de fabrikant
heeft voorgeschreven.

Gebruik van individuele beschermingsuitrustingen
Voor alle werken die gelijk welk blijvend
risico inhouden (snijwonden, verbranding, verspreiding van bijtende en andere stoffen, enz...) dient een individuele
beschermingsuitrusting gebruikt te
worden aangepast aan de omstandigheden en algemeen aanbevolen door
de fabrikanten in de gebruiksaanwijzing
bijgevoegd aan het in gebruik genomen
produkt, aan het werkgereedschap of
de gebruikte machine.
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