Welkom
Bij APM Terminals MVII staat veiligheid op de eerste plaats.
Met deze flyer willen wij onze bezoekers op de hoogte brengen van de
belangrijkste veiligheidsregels om er voor te zorgen dat u een veilig
verblijft bij ons heeft.
In geval van een incident:
- Onze Bedrijfshulpverlening (BHV) is te herkennen aan een
groene helm, volg altijd de instructies van de BHV’er op.
- Verzamelplaatsen staan aangegeven op de plattegrond
- Locaties van de AED’s zijn aangegeven op de plattegrond.
- De security is tevens in het bezit van een AED.
Voor uw en onze veiligheid:
- Maken wij gebruik van camera-toezicht voor beveiligingsdoeleinden
- Geldt de wegenverkeerswet op de gehele terminal
- Is roken en open vuur alleen toegestaan op de aangegeven locaties
- Draagt u uw persoonlijke beschermingsmiddelen op de terminal
(geen korte broek en/of korte mouwen)
- Verspert u bij laden/lossen nooit de gangway
- Draagt u binnen 2 meter van de kaderand een reddingsvest
- Respecteert u de stoplichten van de kranen en rijdt nooit onder
een last door
- Is het verboden om equipment of automatisch gebied te betreden
zonder begeleiding van APMT MVII personeel
- Parkeert u op de kade alleen voor- of achter het schip (m.u.v. leveranciers)
- Zijn drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn hiervan verboden
- Voeren wij regelmatig visitaties, alcohol en drugs controles uit

Welcome
At APM Terminals safety comes first. With this flyer we would like to
inform our visitors about the most important safety rules so that we
can make sure that you will be safe during your stay with us.
In case of emergency:
- Our Emergency Response Team (BHV) can be recognised by their
green helmets; please always observe the instructions of (members of)
the Response Team.
- Assembly points are indicated on the map
- Locations of AEDs are indicated on the map
- AEDs can also be found at Security.
For your and our safety:
- Camera surveillance is used for security purposes
- The Road Traffic Act is in operation anywhere on the terminal
- Smoking and open fire is only permitted in designated locations
- Please wear your personal protection gear on the terminal
(no shorts and/or short sleeves)
- Please never obstruct the gangway at loading/unloading
- Please wear a life jacket within 2 meters of the side of the quay
- Please consider the stop signs of the cranes and never drive
underneath a load
- It is prohibited to get onto equipment or into a remotely controlled
area unless accompanied by APMT MVII staff
- Please only park in front of or behind the ship on the quayside
(suppliers not included)
- Drugs and alcohol and/or being under the influence thereof are prohibited
- We regularly perform visitations, alcohol and drugs checks

Wij wensen u een veilig verblijf bij APMT MVII.
We wish you a pleasant stay at APMT MVII.
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