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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

20.4  VEILIGHEID

Denk aan uw veiligheid!
Voor men een werk start is het goed eerst de risico’s ervan af te wegen.
Met een minuut nadenken kan men zich veel narigheid besparen. Kijk om je heen en stel je de volgende vragen:

Wat zijn de risico’s?
Wat kan er mis gaan?
Is dit het goede gereedschap voor dit werk?
Ben ik voldoende beschermd (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming,
bouwvakkershelm)?
Heb ik voldoende bewegingsruimte?
Liggen alle kabels zo dat ik er niet over struikel?
Zijn er brandbare stoffen in de ruimte (bij het slijpen, lassen, en alles wat met een vlam te maken heeft)?
Als er niet uit te sluiten risico’s zijn: is mijn vluchtroute duidelijk? Staat er iemand die mij in de gaten houdt?

Pas als dit alles bevredigend beantwoord is zou ik het karwei beginnen.

En denk steeds aan Murphy’s law:
Anything that can go wrong, will go wrong 

                                        -  and it will go wrong at the most inconvenient moment. 

Maak een gratis website met Weebly
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