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Hulpdocument: Vrijstellingen
De vrijstelling voor door hulpdiensten uitgevoerde activiteiten is bedoeld om personeel van hulpdiensten
in staat te stellen te trainen zoals zij op een noodsituatie zouden reageren.
Een noodgeval wordt gedefinieerd in ODMS-sectie 3. Voor de toepassing van deze standaard begint de
noodgeval bij de eerste oproep voor respons on-site of off-site en elke activering van een incident oproep.
Onderhoudswerkzaamheden of apparatuur inspecties op nooduitrusting die voldoen aan het
toepassingsgebied en de toepasbaarheid van deze standaard zijn niet vrijgesteld.
De vrijstelling voor het gebruik van ladders of treden die integraal deel uitmaken van de equipment of
uitrusting zoals loopbruggen, ladders en trappen op zware machines, voertuigen, mobiele generatoren enz.
De vrijstelling is bedoeld om activiteiten zoals een bestuurder die van en naar de cabine van zijn voertuig
of iets dergelijks moet gaan, Dit valt dan buiten het bereik van de valpreventie standaard zodat deze geen
VWV of procedure vereisen.
Deze vrijstelling is niet bedoeld voor:
•
•
•

Medewerkers op het platform van een machine of equipment die onbeschermde randen heeft en hoger
is dan de werken op hoogte criteria (>1.8 m), Bijvoorbeeld: op een kraandek werken voor
(de)montage van contragewichten; of een lading vastzetten op een oplegger.
Medewerkers die een ladder gebruiken die aan een tankwagen is bevestigd om een vent afsluiter te
openen of een slang aan te sluiten zonder geheel op de bovenzijde te klimmen.
Gebruikers van vaste ladder die is bevestigd aan gebouwen, equipment of pijpenrekken, vaten enz.
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