Asbest saneren?
Laat uw werknemers douchen!
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iedereen
moet voldoen.

Mogen andere douches niet meer?

kervoor

Als het maar even kan, gebruikt u een douche die voldoet aan de voorschriften
van de Inspectie SZW. Alleen als er écht geen technische mogelijkheid is om
een ruimere douche-unit te plaatsen, mag u een kleinere douche-unit
gebruiken.

Kan ik nu een boete krijgen?
Als de douche niet voldoet, is dit een overtreding van artikel 4.20 van het
Arbobesluit. Als u deze regel overtreedt, krijgt u één keer de gelegenheid
binnen de gestelde termijn de douche door een goede te vervangen. Overtreedt
u binnen vijf jaar dit of een soortgelijk artikel, dan ontvangt u een boete met
een boetenormbedrag van € 3.000. Bij een herhaling nadat u een boete heeft
gekregen, wordt het boetenormbedrag verdubbeld.

Waarom douchen?
Hebben uw werknemers uit een binnen- of
buitenruimte asbest verwijderd (risicoklasse 2
of 3)? Dan moeten zij, vóór ze die ruimte verlaten,
goed douchen. Zo kunnen de asbestvezels
wegspoelen. Wie dat niet doet, loopt risico
asbestvezels mee te nemen. Een werknemer die
niet goed kan douchen, besmet dan zijn auto en
zijn huis met asbestvezels. Collega’s én gezins
leden worden daarmee blootgesteld aan de
gevaren van asbest.

samen

Vragen?

Een goede douche heeft zelfsluitende deuren.

Wilt u meer weten over veilig douchen bij een asbestsanering? Lees de
volledige tekst van de eisen waaraan douche-units moeten voldoen:
www.inspectieszw.nl/asbest

Wat is een goede douche?
Een goede douche voldoet aan de volgende eisen:
• De douche-unit heeft vier deuren die in één richting draaien en automatisch
sluiten.
• In elke deur zit een ventilatierooster.
• De douche-unit wordt direct aan het werkgebied gekoppeld en bestaat uit
drie compartimenten.
• De zijwanden van de zogenoemde ‘vuile ruimte’ hebben geen ritsen.
• De douche is minimaal 85 x 85 cm en 2 m hoog. Zo is er voldoende ruimte
om alle lichaamsdelen goed te kunnen afspoelen onder de douche.
• De afzonderlijke delen sluiten zo goed op elkaar dat de douche-unit
lucht- en waterdicht is. In de unit heerst onderdruk.
• Twee personen kunnen samen de douche-unit verplaatsen. De delen van de
douche zijn daarom niet zwaarder dan 50 kg.
Het maakt niet uit of u een platendouche of een vouwdouche gebruikt. Als de
douche maar voldoet aan alle hierboven genoemde eisen.

Deze douche biedt voldoende ruimte:
minimaal 85 cm x 85 cm x 2m.

