11. Opruimen van
zwerfafval
Opruimwerkzaamheden
in het buitengebied
Hulpmiddelen:
Vuilniszakken
Persoonlijke
beschermingsmiddelen:
Handschoenen
Veiligheidsschoeisel of
stevige schoenen
Signaalkleding

De kenmerken van de uitvoeringswerkzaamheden
-

Opruimen van zwerfvuil in het buitengebied door grote groepen.
De groepen zijn goed georganiseerd vaak met kinderen en werken verspreid.
Gevaarlijk ogend afval zoals vaten en asbest, wordt alleen geregisterd en niet opgeruimd.
Mogelijk te vinden injectiespuiten worden alleen door volwassene opgeruimd.

De gevaren en
aandachtspunten
Geïnfecteerd worden door
voorwerpen en gevaarlijke
stoffen.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Per ongeluk met ’iets’ in aanraking
komen en onbekend zijn met het
infectiegevaar.

Aan de hand of voet verwond
raken.

Snijden of gepenetreerd worden
door ‘smerige’ voorwerpen.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Weet op welke plekken mogelijk spullen
aanwezig kunnen zijn die infectie kunnen
veroorzaken, zoals infectienaalden,
condooms, enz...
Maak een geïnfecteerde lichaamsplek
direct schoon of ontsmet dit met
ontsmettingsmiddelen. Kijk of bij
diepere wonden een tetanusvaccinatie
nodig is.
Houd altijd rekening met het aanraken
van zwerfafval dat er infectiegevaar is.
Maak gebruik van stok met prikker of
grijper.
Draag stevige handschoenen, en zorg dat
bij het uittrekken geen
(contact)besmetting plaatst kan vinden.
Zorg dat vooraf aan het ‘eten en drinken’
voor hygiënische maatregelen.

11. Opruimen van
zwerfafval

De gevaren en aandachtspunten
Aanrijdgevaar door passerend
verkeer.

Organisatie van de uit te voeren
werkzaamheden.
Specifieke omstandigheden;
klimatologisch, ondraagkrachtige
bodem, loslopend vee, talud of
heuvel.
Infectie door virussen, bacteriën,
insecten en planten.
Vaardigheden, ervaring,
voorlichting of opleiding.

Beoordeling: mogelijke oorzaken
van het gevaar
Te dicht langs de weg aanwezig
zijn en oversteken waardoor men
door het verkeer, zoals auto’s en
fietsers, aangereden wordt.
Onoplettendheid; onvoorspelbaar
gedrag van kinderen.

Maatregel: noodzakelijk om het risico
aanvaardbaar te maken
Neem bij gevaarlijke en drukke wegen in
overleg met de wegbeheerder de juiste
tijdelijk verkeersmaatregel zodat het
verkeer veilig kan passeren en men veilig
het zwerfvuil kan opruimen.
Zorg dat iedereen niet te dicht langs de
weg loopt. Laat jonge kinderen nooit
langs de weg lopen.
Houd toezicht op de gemaakte
afspraken.
Draag signaalkleding.
Slechte voorbereiding, indeling en Organiseer de werkzaamheden. Maak
afstemming van de
afhankelijk van de complexiteit afspraken
werkzaamheden op de feitelijke
op de werkplek of stel vooraf een
omstandigheden.
werkplan op.
Hitte, koude, regen en harde
Weet onder welke omstandigheden de
wind verminderd de controle over werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
de werkzaamheden.
Stem de maatregelen daarop af.
Loslopend vee kan bedreigend
zijn.
Tekenbeten, eikenprocessierups, Verkrijg goede kennis van de
straatvuil (tetanus), ratten (ziekte infectiebronnen en de mogelijke
van weil), berenklauw,
preventiemaatregelen.
waterscheerling, wespen.
Door te weinig ‘kennis en kunde’ Alleen de personen met de juiste en
ontstaan gevaarlijke situaties.
noodzakelijke ‘kennis en kunde’ mogen
deze werkzaamheden uitvoeren. Zie
opleidingsplan.

