Toetstermen aanvullende module gevelonderhoudsinstallatie

Vaktechnisch
1

p

Toetsterm

Opmerking

Formele toestemming hebben van de

Communicatiemiddel, sleutel,

gebouwbeheerder/contactpersoon op locatie om de

eventueel uitgifte

gondel te gebruiken

harnasgordel met looplijn van
max. 1,5 m. (bij 4
kabelsysteem) of
veiligheidslijn (bij 2
kabelsysteem)
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Toegangsweg en staat gevelonderhoudsinstallatie

Lezen logboek of eventuele

kunnen beoordelen

storingen opgelost zijn. De
plek controleren waarboven
gewerkt wordt.
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Adequaat afzetten werkplek

4

p

Beoordelen of de windkracht niet meer is dan 6

Bij 6 of meer mag de gondel
niet gebruikt woerden.
Rekening houden met
mogelijke rukwinden rondom
gebrouwen.
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Check veiligheid en aansluiten stroom. Installatie

Controle keurmerk

visueel controleren. Testen dakbediening.
6
7

p
p

Eventueel de toevoer en borging van de

Mogelijkheid doorslijten of

waterslangen naar de gondel checken

breuk slangen.

Op juiste wijze stroom aansluiten

Stroomschakelaar op de
wagen inschakelen en m.b.v.
sleutel afsluiten, dan
resetknop indrukken

8

p

Uitvoeren LMRA

9

p

Op de juiste manier betreden

Gebruik PBM (mede

gevelonderhoudsinstallatie

afhankelijk van het aantal
kabels waar de gondel aan
opgehangen is).
Valbeveiliging vast. PSU mee.

10

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Touwen losmaken. Eventueel

effectieve en efficiënte wijze kunnen werken met

op juiste wijze uittoppen.

een gevelonderhoudsinstallatie voor glasbewassing

Manoeuvreren en situeren

of gevelonderhoud

voor de werkplek. Juiste
werkafstand van de gevel.
Geen onnodige bewegingen.
Niet te ver uithangen of
rekken.

11

t/p

Weten wat te doen wanneer de

Ook in staat het

gevelonderhoudsinstallatie niet meer naar behoren

nooddaalsysteem te
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12

p

werkt

gebruiken

Gevelonderhoudsinstallatie weer terugbrengen

Eventueel uittoppen.
Terugrijden en ophijsen.
Eventueel geheel intoppen.
Laten zakken in goede
parkeerstand. Op de
omgeving blijven letten

13

p

Op juiste manier gondel weer opbergen. Sleutel

Op juiste wijze stroom

meenemen.

uitschakelen.
Stroomschakelaar op de
wagen uitschakelen en
afsluiten m.b.v. de sleutel.
Afmelden en sleutel afgeven
bij de gebouwbeheerder/
contactpersoon op locatie.
Opdrachtbon laten aftekenen
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