VEILIGHEIDSREGELS
in een gastvrij MECC Maastricht
tijdens opbouw- en afbraak evenementen
1. Toegang
MECC Maastricht is alleen toegankelijk op vertoon van een:
 Geldig Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
 Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EU-landen
 Geldig paspoort van een land van buiten de EU dat voorzien is van een geldige
sticker voor verblijfsaantekeningen en een geldige Tewerkstellingsvergunning

2. Veiligheidsschoenen
Het is verplicht goedgekeurde veiligheidsschoenen te dragen tijdens de opbouw- en
afbraakperiode

3. Veiligheidshelm
Het is verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen als er gevaar is van vallende
voorwerpen en/of verhoogd stootgevaar

4. Roken/Alcohol/Drugs/Medicijnen
Roken, het gebruik van alcohol & drugs is niet toegestaan
Het niet toegestaan te werken onder invloed van medicijnen, die gevolgen kunnen hebben
op rijvaardigheid, reactievermogen en/of bekwaamheid

5. Nooduitgangen



Nooduitgangen en gele transportpaden dienen altijd vrij te zijn van obstakels
Nooduitgangen zijn uitsluitend te gebruiken bij calamiteiten

6. Blusmiddelen
Blusmiddelen moeten altijd bereikbaar zijn

7. Werken op hoogte



Het is verplicht een valbeveiliging te gebruiken tijdens werkzaamheden boven de 2,5
m op een (rol)steiger of hoogwerker
Langer dan 2 uur (of repeterend) werken op een ladder boven de 2,5m is niet
toegestaan. In dat geval moet dat aangelijnd vanuit een (rol)steiger of hoogwerker

8. Transport






De maximum transportsnelheid is 5 kilometer per uur
De lepels van een heftruck mogen niet hoger dan 15 centimeter boven de grond
Het is niet toegestaan om met de heftruck personen te vervoeren of te hijsen
Het is niet toegestaan om te bellen bij het bedienen van een transportmiddel
Alleen opgeleid personeel mag een heftruck of hoogwerker bedienen

9. Jongeren
Het is niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar het MECC te betreden tijdens de
opbouw- en afbraakperiode

10. Materialen en gereedschappen
Het is alleen toegestaan goedgekeurde (CE) machines en gereedschappen te gebruiken en
men dient de werkplek schoon te houden
Aanwijzingen van de Duty Managers, Arbo- Preventiemedewerkers en ander bevoegd personeel van
MECC Maastricht en/of beveiligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd

SAFETY RULES
in a hospitable MECC Maastricht
during the build-up and breakdown of events
1. Access
MECC Maastricht may only be accessed on presentation of a:
 Valid Dutch passport or Dutch ID-card (NIK)
 Valid passport or valid European ID-card from one of the countries within the
European Union
 Valid passport from a country outside of the European Union provided with a valid
annotation sticker and a valid work permit

2. Safety shoes
Approved safety shoes must be worn during the build-up and breakdown
periods

3. Safety helmet
An approved safety helmet must be worn in case of risk of falling objects and/or in case of
an increased head injury hazard.

4. Smoking / alcohol / drugs and medicines
It is prohibited to smoke, to use drugs, to consume alcohol and to use any kind of medicine
that delays the ability to react.

5. Emergency exits




The emergency exits and yellow traffic routes should always be kept free of
obstructions
The emergency exits should be used in case of emergency only

6. Fire extinguishers
Fire extinguishers always have to maintain accessible

7. Working at heights



The use of a fall protection system is mandatory when working higher than 2,5
meters above the ground on a (movable) scaffold or lift platform.
It is prohibited to work on a ladder at heights over 2,5 meters for more than 2
consecutive hours (or recurring). In these situations a (movable) scaffold or lift
platform should be used.

8. Transport






The maximum transport speed is 5 kilometers per hour
The forks of a forklift truck in motion may not be elevated more than 15 centimeters
above the ground
A forklift truck may not be used to transport or lift people
It is prohibited to use a telephone while operating a transportation device
Only trained personnel has permission to operate a forklift truck or an aerial lift

9. Young people
People under the age of 16 are not allowed to access MECC Maastricht during the build-up
and breakdown periods

10. Materials and tools
Only approved (i.e. CE certified) machines and tools may be used. The working area needs
to be kept clean.
Directions given by Duty Managers, Health and Safety employees and other certified MECC Maastricht
staff and/or security personnel, need to be followed at all times.

