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L3G 06.08.B - Reactive Chemicals Programma, FAQ
(Ex procedure 31.00)

Vragen
V.1

Wat zijn de eisen mbt training op het gebied van reactive chemicals?

V.2

Hoe kan ik assistentie vragen van de reactive chemicals groep?

V.3
V.4
V.5
V.6
V.7
V.8
V.9
V.10

Antwoorden
A.1

De reactive chemicals standaard eist dat iedereen die met chemicalieën werkt voldoende van de
gevaren afweet om veilig te kunnen werken. Hiervoor zijn de volgende trainingen beschikbaar:
1. Een plant of bussiness specifieke training.
Veel plants / bussinesses hebben zelf een training ontwikkeld waarin de gevaarsaspecten van
de gebruikte chemicalieën worden behandeld. Vaak worden ook de worst case scenarios
behandeld en beschermings-lagen (layers of protection).
Het is de verantwoordelijkheid van de department leader dat iedereen bekend is met de
specifieke gevaren van de chemicalieën op de afdeling.
2. De reactive chemicals groep biedt 2 soorten training aan.
a. Reactive Chemicals Basis Training (2 uur)
Deze training is bedoeld (verplicht?) voor iedereen die bij Dow in Terneuzen komt
werken en tijdens zijn werk met chemicalieën te maken heeft. De training behandeld
de basis die nodig is om reactive chemicals gevaren te kunnen herkennen.
b. Reactive Chemicals Training voor Focal Points (4 uur)
Deze training is met name bedoeld voor RC Focal Points, RC Technical Resources en
iedereen die MOC’s ondertekend als ‘final approver’ en gaat wat dieper in op de stof.

A.2

Een verzoek om assistentie kan worden gedaan via het ECOCenter. Dit is de webinterface van het
Environmental Technology Center waartoe ook de reactive chemicals discipline behoord.

A.3
A.4
Vervolg op volgende pagina
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