(Vorst) Verletbeperkende Toepassingen
INFRA
Zorg voor uw medewerkers. U kunt het volgende doen:
• winter-/doorwerkkleding verstrekken (cao-voorschrift!)
• regenkleding verstrekken
• droogruimte voor vochtige werkkleding regelen
• zorg voor een verwarmde schaftruimte en voldoende warme dranken
Zijn rijwegen/looppaden in begaanbare staat? (cao-voorschrift!)
U kunt het volgende doen:
• ketenpark, containers, loodsen en nissenhut goed bereikbaar houden
• transportwegen egaliseren en begaanbaar houden en vrijhouden van kuilen en gaten door tijdig onderhoud
• zorg voor afvoer oppervlaktewater, bijvoorbeeld door aanleggen van sleuven/greppels en installeren van pompen
• zorg voor strooimiddelen om gladheid te bestrijden
• gebruik maken van een mobiele lichtinstallatie
• zorg voor een veilige, overzichtelijke en begaanbare werksituatie door rommel en obstakels regelmatig te verwijderen
• watermeterput en overige waterleidingen vorstvrij aanleggen en bij vorstverwachting tijdig aftappen
Het doeltreffend beschermen van plaatsen waar gewerkt moet worden en beschermen van materiaal en materieel.
U kunt het volgende doen:
• bij herbestraten de stenen en tegels schrapen zodat grond niet kan aanvriezen
• zandbanen en beddingen beschermen met folie/dekkleden ter grootte van een halve dagproductie om bevriezing
te voorkomen

• gebruik bij voorkeur grofkorrelig zand
• extra bescherming plaatsen waar lijmverbindingen gemaakt moeten worden
• bij betonwerkzaamheden zorgen voor voldoende afdekmateriaal om voor en na het storten de kist,
de wapening en het beton te beschermen

•
•
•
•
•

materialen zoveel als mogelijk op schone/droge ondergrond plaatsen en tevens voldoende afdekken
stenen laten aanvoeren op pallets en in de folie
klein materieel schoonmaken en opbergen in containers/nissenhut bij voorkeur in een verwarmde/vorstvrije ruimte
maak groot materieel schoon en zet deze weg op een schone/droge ondergrond
laat tijdig onderhoud uitvoeren aan het materieel en voorkom bevriezen van leidingen en compressoren

Planning en organisatie. U kunt het volgende doen:
• bij herbestratingwerk alleen openbreken wat op dezelfde dag gelegd kan worden. Informeer naar de Gemeentelijke
voorschriften en voorzieningen. (Breekverbod; enkele gebroken tegels wegen niet op tegen het stilleggen van de
gehele productie)

• mogelijkheden onderzoeken of bevroren grond verwijderd/afgevoerd kan worden en er een nieuwe laag aangebracht
kan worden

• overleg tijdig met de verkeersdienst over tijdelijke afzetting van straten en wegen
• overleg met de Gemeente om na een vorstperiode weer zo snel mogelijk te beginnen, maar hervat bestraten en
intrillen pas wanneer de grond geheel vorstvrij is

• overleg met instanties b.v. Waterschap bij hoge grondwaterstand over lozingen op bestaande of aan te leggen
riolering
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