
Madese NatuurVrienden / Veiligheid / Controlelijst 2 - Poelen Schonen - Ongemotoriseerd

ARBO algemeen

 EHBO koffer        Datum controle en bijvullen inhoud ………….
 Jerrycan met schoon water
 Mobiele telefoon   Tel.:                                      Eigenaar :
 In te programmeren nummers

-    deelnemende school Tel. :
- politie                                      Tel. :
- dienstdoende huisarts omgeving         Tel. :
- eigenaar locatie                                    Tel. :

 Auto
- type
- kenteken
- eigenaar
- gereed voor vertrek

 Afstand werkplek – ambulance         ………… mtr.

Begeleiding

Aantal deelnemers :
Begeleidende organisatie :
Aantal begeleiders :                            waar onder ………ervaren begeleiders
Naam leidinggevende bij uitvoering :
EHBO’er / BHV’er :                           

Voorbereiden werkplek

Hek(ken) aanwezig ja / nee
Sleutel (s) aanwezig ja / nee
Rasters verwijderd ja / nee  
Maaien met kopmaaier                      ja / nee                  wanneer…………….door……………
Maaien met bosmaaier ja / nee       wanneer…………….door……………
Ander werk ter voorbereiding ontvangst groep 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Uitvoering door…………………………………………………datum………………………



Materieel

Gereedschap wordt verstrekt door          :

 Werkhandschoenen aantal  :
 Hooiharken                                  aantal  :
 Sloothaken                                   aantal  :
 Kruiwagens aantal  :
 Rieken aantal  :
 Steekschoppen aantal  :
 Beugelzagen aantal  :
 Zijs

Gereedschap wordt opgehaald op…………….(datum,uur) ……………………………….
………………………………………………………………………………………(plaats)
Wie brengt het gereedschap naar de werkplek ……………………………………………..
Wie zorgt er voor dat het terug komt op de juiste bestemming……………………………..
Is er een sleutel of afspraak met iemand voor nodig ?………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Ruimen maaisel

 Het maaisel krijgt een plaats op het perceel
 Het maaisel wordt gestort aan de rand van het perceel om afgevoerd te kunnen worden

Wie regeld de afvoer……………

Ruimen van bagger uit de poel

 Bagger wordt afgevoerd van het perceel
Wie regeld de afvoer…….

 Bagger wordt gestort op het perceel
 Bagger wordt gescheiden gehouden van het maaisel
 

Verwerken snoeiafval

 Verwerken in houtrillen op het perceel
 Afvoer van snoeimateriaal  
        Wie regeld de afvoer…….
 Het materiaal wordt opgestookt
           Wanneer……..
           Door wie……..
           Wie regelt de stookvergunning…………….

Einde werkdag

De werkzaamheden zijn voltooid /  niet klaar
Wat moet nog gebeuren ?        

Resterende werk wordt gedaan door…………..op……………….(datum)
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