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Safety@Mourik
Zuinig op je handen!
Bijna al het werk bij Mourik doen we met onze handen. Zij zijn ons meest gebruikte
en daarmee ons meest kostbare en meest kwetsbare bezit. Helaas zien we dat
handen of vingers bij één op de drie ongevallen met ernstig letsel betrokken zijn. Het
gevolg: collega’s die niet meer verder kunnen werken en ziek thuis komen te zitten,
of aanpassingen in hun werkzaamheden krijgen omdat ze hun eigen werk even niet
meer kunnen doen. Vervelend maar waar! Daarom besteden we aandacht aan het
voorkomen van handletsels, want het volgende letsel kan zomaar het jouwe zijn.

Line of fire!
De meeste letsels aan handen worden veroorzaakt doordat mensen een hand of
vinger knellen of op de een of andere manier in de buurt komen van draaiende,
bewegende of (dicht)vallende onderdelen. Niemand doet dat natuurlijk bewust, want
je vinger knellen is niet bepaald lekker.
Onze handen zijn ook privé erg belangrijk en letsels wil niemand. Toch schatten we
bewegende onderdelen, machines en voorwerpen vaak onvoldoende in als
mogelijke veroorzaker van een letsel. Even snel, even tussendoor, even twee
dingen tegelijk en: au! Soms grijpen we onbewust naar iets dat dreigt te vallen of te
schuiven en komen we er pas vlak daarna achter dat hierbij onze vingers of handen
bekneld zijn geraakt.

Wat kunnen we zelf doen?
Veiligheid doen we samen. Het knellen van handen is niet te voorkomen door
een paar regels voor te schrijven waar iedereen zich aan moet houden; dat moet
vooral uit jezelf komen. Let op knelgevaar door bewegende delen, vallende
voorwerpen of draaiende onderdelen en machines. Ook kunnen handen en
vingers knellen wanneer je uitschiet met gereedschappen door (bovenmatig)
kracht te zetten. Leer jezelf aan om je bewust te worden van knelrisico’s. Draag
bijvoorbeeld de juiste handschoenen; dat kan letsels aan handen beperken.

Bespreek en singaleer!
Voor dit maandthema hebben we stickers laten maken om plaatsen met
knelgevaar of Line-of-Fire-risico’s te markeren. Een gewaarschuwd mens telt
voor twee. Het zichtbaar aangeven van knelgevaar en dit met elkaar bespreken
maakt ons bewuster van de gevaren. Help mee om het aantal handletsels in
2020 duidelijk omlaag te brengen! De belangrijke veiligheidsregel voor dit thema
en de rest van het jaar is: Houd handen heel!

