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Line of Fire...
Gevarenzone
In ons werk en handelen hebben wij altijd te maken met gevaren.
Absolute veiligheid bestaat nu eenmaal niet. Gevaar betekent een
(verhoogde) kans op letsel of schade. Het herkennen van gevaren
in onze (werk)omgeving is dus van groot belang voor onze eigen
veiligheid en die van onze collega’s. Gevaren doen zich voor bij
het uitvoeren van werk, maar ook in het verkeer. Gevaren komen
voort uit onze handelingen of uit situaties waarmee wij dagelijks

Kijk voor
aanvang van ieder
werk waar zichtbare
en verborgen energie
aanwezig kan zijn!

te maken hebben.
Sommige gevaren zijn eenvoudig te herkennen omdat zij direct
zichtbaar zijn. Andere gevaren zijn niet direct herkenbaar doordat
het gevaar niet gemarkeerd is of wij ons er niet van bewust zijn.
Zichtbare gevaren zijn in bepaalde situaties en handelingen vaak
eenvoudig te herkennen.

Je in de Line of Fire bevinden betekent
‘je met je lichaam of ledematen in de
gevarenzone bevinden.’
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Direct zichtbare gevaren in een werkomgeving zijn bv.:

·
·
·

Line of Fire (Gevarenzone)

Draaiende onderdelen

In ons werk- en privéleven dienen wij altijd bedacht te

Vonkenregen bij slijpen

zijn op de gevaren in de Line of Fire. Belangrijk is dat voor

Openingen in werkvloer

aanvang van het werk een inventarisatie van de werkplek plaatsvindt op mogelijke gevaren. Wij doen dit altijd

Daarnaast hebben wij te maken met onzichtbare gevaren,

door een laatste minuut risico analyse (LMRA-kaartje) uit

gevaren die wel degelijk in onze omgeving aanwezig zijn,

te voeren. Ook wanneer wij anderen in een gevarenzone

maar waar je niet direct bij stilstaat. Het gebied waarin

zien staan, werken of een handeling zien verrichten in de

deze zichtbare en onzichtbare gevaren optreden wordt

Line of Fire, spreken wij hen hier op aan.

Line of Fire genoemd. Je in de Line of Fire bevinden
betekent ‘je met je lichaam of ledematen in deze

Werkhouding

gevarenzone bevinden.’

In mijn werkhouding let ik speciaal op:

Onzichtbare gevaren in een werkomgeving zijn bv.:

·
·
·
·
·
·

Niet geïsoleerde draden die onder stroom staan
Kabels die onder ‘trekspanning’ staan
Niet geïsoleerde (stoom)leidingen
Vloeistoffen die bijtend of irriterend zijn
Fijnstof in de omgevingslucht
Laag of hoog zuurstofpercentage in omgevingslucht

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Verborgen energie
Line of Fire/gevarenzone
Chemische producten
Stoom en stroom
Hijsen en zwaaiende lasten
Werken op hoogte
Vrije looppaden
Verkeer
Rollend, draaiend en rijdend materieel
Ander werk, boven mij, onder mij of in de
directe omgeving
Gemaakte afspraken

Kijk voor aanvang van ieder werk waar zichtbare en verborgen energie
aanwezig kan zijn. Deel deze kennis ook met je collega’s!!
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