JAARBEURS VEILIGHEIDSREGELS
Een compleet overzicht van veiligheidsregels is terug te vinden in het Jaarbeurs Handboek
Veilig Werken. Tevens zijn de algemene voorwaarden beursdeelname en het
accommodatiereglement van kracht.

1. TOEGANG
Het Jaarbeurs complex is uitsluitend te betreden
met geldige op- en/ of afbouwaccreditatie i.c.m.
een geldig legitimatiebewijs. Visitatie en/of
tassencontrole kan onderdeel uitmaken van de
toegangscontrole.

2. ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS
Roken en het gebruik van alcohol en drugs is niet
toegestaan. Het is niet toegestaan te werken onder
invloed van alcohol, drugs of medicatie die
gevolgen kan hebben voor rijvaardigheid,
reactievermogen en bekwaamheid.

3. VEILIGHEIDSSCHOENEN
Het is verplicht om veiligheidschoenen type S3 te
dragen gedurende de opbouw en afbouwperiode
van het evenement.

4. HELM
Het is verplicht een helm te dragen als er gevaar is
voor vallende voorwerpen en/ of tijdens het werken
op hoogte.

5. WERKEN OP HOOGTE
•

•

Het gebruik van (rol)steiger of hoogwerker is
verplicht indien werkzaamheden op hoogte
langer duren dan 2 uur. Het gebruik van
valbeveiliging en een helm voor werkzaamheden boven de 2,5 meter is verplicht.
Ladders, trappen en andere stijgmiddelen
dienen te voldoen aan de geldende normen en
voorzien te zijn van een geldige keuringssticker.

6. BLUSMIDDELEN VRIJHOUDEN
Het is verplicht blusmiddelen te allen tijde vrij van
obstakels en bereikbaar te houden.

7. NOODUITGANGEN VRIJHOUDEN
Het is verplicht nooduitgangen en gele
transportpaden te allen tijde vrij te houden van
obstakels.

8. TRANSPORT
•
•
•
•
•
•

Uitsluitend hiertoe bevoegde en gecertificeerde
personen mogen een heftruck of hoogwerker
bedienen.
Het is niet toegestaan te bellen tijdens het
bedienen van een heftruck of hoogwerker.
De maximum snelheid in het complex is 5 km/u,
op het buitenterrein 10 km/u.
Laat lepels van de heftruck niet hoger dan 15
cm boven de grond komen.
Het is verboden om personen te liften met een
heftruck.
Rijd dwars over kabelgoten.

9. MINDERJARIGEN
Personen onder de 16 jaar hebben geen toegang
tot het Jaarbeurs complex gedurende de op- en
afbouwperiode.

10. MATERIAAL EN GEREEDSCHAP
Het is uitsluitend toegestaan met goedgekeurde
materialen en gereedschappen te werken.

Aanwijzingen van event managers, duty managers, preventiemedewerkers, beveiliging, verkeersregelaars en ander bevoegd
personeel van Jaarbeurs dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Voor EHBO, storingen of het melden van
een onveilige situatie of (bijna) ongeval:
Alarmlijn Jaarbeurs controlroom: 030 295 5333
Versie: juli 2022
veiligheid@jaarbeurs.nl

