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MAGAZIJN OPERATIONS VOOR CONSUMENTEN,
GEKOELDE EN BEVROREN OPSLAG.

DFDS
VEILIGHEIDS 

BOEKJE



De chauffeur parkeert de vrachtwagen achter de
gele lijn en meldt zich bij de balie in het magazijn

of poortgebouw.

1 2

Let bij aankomst in het magazijn goed op
de lokale veiligheidsregels en veiligheidsborden.
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Alle medewerkers die in een koel- en
vriesmagazijn werken, hebben extra PBM nodig,

maar de risicobeoordeling bepalen ze zelf. Opslag
en distributie van gekoelde producten is tussen
0 en +4 graden Celsius. Diepgevroren producten

is onder – 16 graden Celsius.



Hoge zichtbaarheidskleding moet voldoen aan 
de EN-norm 471 of 20471. Deze norm heeft 3 

verschillende klassen 1, 2 en 3.

Klasse 3 is het beste. Klasse 2 hoge
zichtbaarheidskleding moet minimaal worden 

gebruikt.

Let op bewegingen van vorkheftrucks
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Bestuurder moet in een gemarkeerd gebied blijven.
Ga nooit achter een vorkheftruck staan, blijf altijd in het

zicht van de bestuurder.

Let op dat de vorkheftruck naar voren
beweegt of achteruit rijdt.
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Zorg ervoor dat het gebied om je heen vrij is van
mensen en objecten.

Het zicht is beperkt, de bestuurder kan niet om
de hoeken kijken. Gebruik de claxon om ander

personeel te waarschuwen, ook op kruispunten in
het magazijn. 
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Houd nooduitgangen vrij.
Plaats nooit vracht of bewaar geen items voor

een nooduitgang.

❎ ✅



Besteed extra aandacht aan de werkomgeving.
Het is nat, vochtig en glad in de koelcel. In de

koelcel kan het koud en glad zijn.

Trailers moeten veilig worden vastgezet / geparkeerd
voordat het laden of lossen begint. Let op de lokale regels

voor het gebruik van blokken. Extra poten kunnen
gebruikt worden op de losse trailers.

Sleutelcontrole kan ook gebruikt worden om
onbevoegderitten van vrachtwagen te voorkomen.

Ladingen moeten voor vertrek worden vastgezet.
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Voorbeelden van goede en slecht
beveiligde ladingen.
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❎

✅

✅

✅

❎

Gebruik nooit je telefoon, koptelefoon of luister nooit
naar muziek tijdens het werk. Het leidt je aandacht af

van het verkeer en de mensen om je heen. 

❎
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SAMEN 
VOOR EEN 

VEILIGE 
WERKOMGEVING


