Werk veilig en gezond! Schadelijk geluid

Veel werkzaamheden in de metaal produceren schadelijk geluid. Wees je er
bewust van dat er in de metaal veel lawaaischoppers zijn. Gehoorschade door
lawaai is nooit meer te genezen. Maak ook zelf werk van schadelijk geluid
voor het vanzelf helemaal stil wordt.

Spreek met jezelf en je collega’s af om altijd waar nodig je
gehoorbescherming te dragen. Spreek elkaar hier op aan!
Denk na hoe jij op jouw werkplek minder schadelijk geluid
kunt veroorzaken
Let ook op het volume van de radio: voorkom dat de muziek
de hoge geluidsniveaus overstijgt

Meer weten?
Doe de werknemersversie van de Verbetercheck Schadelijk geluid
op 5xbeter.nl. Hier vind je ook een inhoudelijke toelichting op de
Arbocatalogus Schadelijk geluid, voorlichtingsfilms met
achtergrondinformatie en tips.
Vragen?
Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05) of mail info@5xbeter.nl
en maak een afspraak met een Verbetercoach.

L

Gehoorschade is beroepsziekte nummer 3. De blootstelling aan schadelijk
geluid is een belangrijk risico bij werken in de metaal. Het thema verdient
daarom serieuze aandacht.
Pak schadelijk geluid in drie stappen aan:
Beoordeel de blootstelling aan schadelijk geluid van uw werknemers
met de Verbetercheck van 5xbeter en ga aan de slag met het
Plan van Aanpak
Beperk de blootstelling bij voorkeur door stillere productiemethoden
of andere werktechnieken toe te passen
Zorg voor een goede voorlichting en instructie voor alle medewerkers
die aan schadelijk geluid blootstaan

5xbeter biedt u kosteloos ondersteuning en hulpmiddelen via 5xbeter.nl
– Organiseer toolboxen voor voorlichting en bewustwording
– Download onze factsheets en kijk welke oplossingen in uw bedrijf werken
– Bestel pictogrammenstickers en magneten voor de werkvloer
– Download de voorlichtingsfilms
Vragen? Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05) of mail info@5xbeter.nl en maak
een afspraak met een Verbetercoach.

5xbeter, ijzersterk voor gezond werk is een gezamenlijk initiatief van

voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro

