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Veiligheidsvoorschriften voor leveranciers
in het H.-Hartziekenhuis

1. Inleiding
Dit document bevat de veiligheidsregels die gelden voor leveranciers binnen het H.-Hartziekenhuis.
Als ‘leverancier’ wordt elke firma, aannemer, onderaannemer, … en/of hun personeel beschouwd
die louter een levering van materiaal/materieel in het H.-Hartziekenhuis uitvoeren.
2. Preventiebeleid
Veiligheid is een opdracht voor elke tewerkgestelde in het H.-Hartziekenhuis. Ook iedere
‘leverancier’ die binnen het H.-Hartziekenhuis leveringen uitvoert, dient de interne
veiligheidsvoorschriften te respecteren.
3. Onthaal
Bij aankomst in het H-Hartziekenhuis dient de ‘leverancier’ zich aan te melden bij zijn interne
contactpersoon.
Indien nodig begeleidt de interne contactpersoon de ‘leverancier’ naar de locatie waar de levering
dient geplaatst te worden. Bij volgende gelijkaardige leveringen mag de ‘leverancier’ enkel op de
eerder aangewezen plaats zijn levering achterlaten. Bij afwijking maakt de ‘leverancier’ hiervan
vooraf melding aan zijn contactpersoon.
4. Verkeer en parking
Op de terreinen van het H.-Hartziekenhuis gelden de regels van het algemeen verkeersreglement.
De maximaal toegelaten snelheid bedraagt 20 km/u. Er geldt een absolute voorrang voor
urgentiediensten.
Parkeren mag alleen gebeuren op de daartoe voorziene plaatsen. Het stallen evenals het laden en
lossen van voertuigen op de doorgangen van ambulances, brandweer en hulpdiensten, wordt niet
toegestaan en wordt strikt gesanctioneerd.
De directie van het H.-Hartziekenhuis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een
verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan op de terreinen van het H.-Hartziekenhuis.
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
De ‘leverancier’ draagt de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, in het bijzonder
veiligheidsschoenen en, indien nodig, handschoenen.
6. Gebruik interne transportmiddelen
Indien de ‘leverancier’ gebruik maakt van aangedreven interne transportmiddelen (bijv. heftruck)
zijn deze gepast gekeurd en beschikt de gebruiker over een opleidingsattest.
7. Brandveiligheid
Binnen het H.-Hartziekenhuis geldt een algemeen rookverbod. Roken is enkel toegestaan op de
aangeduide plaatsen (rookkamers).
Bij levering van brandgevaarlijke en radioactieve stoffen verwittigt de ‘leverancier’ in alle gevallen
zijn contactpersoon. De ‘leverancier’ laat in geen enkel geval zijn levering achter op een locatie
verschillend aan de specifiek hiertoe voorziene lokalen.
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Bij brand:
- meld de brand door een brandmelder in te drukken of het noodnummer 3333 te bellen;
- onderneem één bluspoging;
- sluit alle ramen en deuren;
- verlaat kalm de gevarenzone;
- gebruik geen liften.
8. Mobiele telefonie
Er geldt een algemeen verbod op het GSM-gebruik binnen het H.-Hartziekenhuis. Gebruik is enkel
toegelaten mits schriftelijke toelating van de interne contactpersoon.
9. Verpakkingsafval
De ‘leverancier’ is verplicht de transportverpakkingen zelf terug mee te nemen.
10. Privacy en diefstalpreventie
De ‘leverancier’ begeeft zich enkel in de publiektoegankelijke zones en de zones die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van zijn levering.
11. Alcohol- en drugsbeleid
Het bezit, het binnenbrengen, het gebruik en het onder invloed zijn van alcoholische dranken of
niet-gelegaliseerde middelen op het terrein van het H.-Hartziekenhuis, is ten strengste verboden.
12. Melding van ongevallen en incidenten
Elk ongeval of incident dat zich op het terrein van het H.-Hartziekenhuis voordoet, dient onverwijld
aan de IDPBW van het H.-Hartziekenhuis gemeld te worden.
Een arbeidsongevallenonderzoek dient opgesteld door de werkgever van het slachtoffer, de
‘leverancier’, en overgemaakt aan de IDPBW van het H.-Hartziekenhuis. Na bespreking van het
ongeval zullen eventuele bijkomende preventiemaatregelen worden getroffen.
Bij een ernstig arbeidsongeval draagt de ‘leverancier’ er zorg voor dat het ongeval onmiddellijk
door zijn bevoegde preventiedienst onderzocht wordt en bezorgt hij binnen de tien dagen volgend
op het ongeval een omstandig verslag aan de toezichthoudende ambtenaar. Een kopie van het
omstandig verslag wordt bezorgd aan de IDPBW van het H.-Hartziekenhuis.
13. Toezicht en interventie
‘Leveranciers’ die zich niet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften houden, kan de toegang tot
het H.-Hartziekenhuis geweigerd worden, na voorafgaande schriftelijke aanmaning.
14. Belangrijke telefoonnummers

Diensten

Interne
oproep

Externe
oproep

Melding brand

3333

Dringende Geneeskundige Hulp
Interne dienst Preventie en Bescherming op het
Werk (IDPBW)
Faxnummer Interne dienst Preventie en
Bescherming op het Werk (IDPBW)

2344

03 491 23 44

2034

03 491 20 34

2077

03 491 20 77
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