5

Koraal
Gedragsregels uitvoerende partijen
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Inleiding
Koraal is een zorgverlener voor mensen (bewoners en leerlingen) met een verstandelijke en vaak lichamelijke
beperking en stelt daarom nadere gedragsregels voor werknemers van uitvoerende partijen op haar locaties.
Voorop staan de veiligheid van bewoners en de minimale verstoring van hun leefomgeving en dagelijkse patronen.
Bouwactiviteiten kunnen voor bewoners en leerlingen beeldverstorend zijn en zo hun gedrag ongewenst
beïnvloeden.

Algemeen
Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij om alle door hem aangetrokken partijen, alsook leveranciers
van goederen, schriftelijk op de hoogte te brengen van de van toepassing zijnde gedrag- en verkeersregels. In geval
dat de opdrachtnemer hier in gebreke blijft, kan hij mede verantwoordelijk worden gesteld voor schade en
ongevallen.
Deze gedragsregels zijn aanvullend op alle standaard veiligheidsvoorschriften en het V&G-plan bij de uitvoering van
werken.
Koraal kan zonder opgaaf van redenen besluiten om individuele werknemers van uitvoerende bedrijven de toegang
tot de locatie te weigeren.
Bij de opdrachtverstrekking is een contactpersoon van Koraal benoemd voor de uit te voeren werkzaamheden,
hiermee dienen alle werkzaamheden, maatregelen en bijzonderheden te worden doorgesproken en geaccordeerd
alvorens met de werkzaamheden wordt gestart.

•

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de medewerker zich te melden bij de receptie (in
Parkstad de Technische Dienst), hij ontvangt dan een ‘leverancierspas’ welke zichtbaar gedragen
dient te worden. Voordat het terrein verlaten wordt dient deze ‘leverancierspas’ weer ingeleverd
te worden. Voor werkzaamheden over meerdere dagen kan door de contactpersoon van Koraal
een uitzondering gemaakt worden m.b.t. het inleveren aan het einde van de werkdag.

•

Sleutels kunnen worden geleend na ondertekening sleutelafgifte en worden bij laatste vertrek dagelijks
ingeleverd, het is niet toegestaan sleutels mee te nemen.

•

Afwijkende werktijden van de standaard maandag tot en met vrijdag 08.30 – 16.30 uur worden tijdig
afgestemd met de contactpersoon.

•

Omvangrijke en lawaaiproducerende bouwactiviteiten (zoals sloop, heiwerk, uitzonderlijk hijswerk, e.d.)
worden enkele dagen vooraf afgestemd, deze vinden in principe niet voor 10:00 plaats.

Werkterrein
•

Grotere bouwactiviteiten (sloop, nieuwbouw, renovatie, grond- en terreinwerken) worden om
veiligheidsredenen afgeschermd met bouwhekken en hebben zo mogelijk een bouwtoegang vanaf de
openbare weg.
Bouwhekken worden, op verzoek van de contactpersoon, tegen doorkijken afgeschermd met 50%
transparant steigerdoek en tegen omwaaien geschoord.
Bouwhekpoorten op het locatieterrein blijven afgesloten met bijvoorbeeld een eenvoudig cijferslot en
worden na iedere passage weer afgesloten.

•

Werknemers dragen herkenbare bedrijfskleding en blijven ook bij warm weer ordelijk gekleed met bedekt
lichaam en schouders.

•

Onbeheerde voertuigen, containers en keten zijn afgesloten, ook na werktijden binnen de bouwhekken.

•

Gereedschappen, bouwmaterialen en sloopafval blijven niet onbeheerd achter en doorgangen blijven vrij.

•

Alle vrijgekomen materiaal wordt door betreffend bedrijf veiliggesteld, bijvoorbeeld in een afgesloten
container of binnen bouwhekken.

•

Muziek op de bouwplaats is niet toegestaan.

•

Bezit of gebruik van alcohol en geestverruimende middelen zijn niet toegestaan.
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•

Roken binnen gebouwen van Koraal is niet toegestaan.
Roken buiten de gebouwen is uitsluitend toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen.
Het is verboden tabakspeuken op andere plaatsen te deponeren dan de daarvoor bestemde plaatsen.
Koraal kan zonder opgaaf van redenen het roken op de gehele locatie verbieden.

•

Gebruik van toiletvoorzieningen is verplicht.

Verkeersregels
Door het beperkte vermogen van bewoners en leerlingen van Koraal om situaties goed in te kunnen schatten en
voetgangersverkeer op en rondom de terreinen en gebouwen van Koraal vergt het gemotoriseerde verkeer extra
aandacht. Op het terrein van Koraal gelden, tenzij anders aangegeven, de normale verkeersregels, waarnaast tevens
de volgende regels van kracht zijn die strikt opgevolgd dienen te worden:
•

Intern transport en voetgangers hebben altijd voorrang;

•

Op de locaties geldt een maximale snelheid van 15 km/uur.

•

Parkeren is alleen toegestaan op daarvoor door contactpersoon aangewezen verharde plaatsen

•

Bouwverkeer zo leiden dat vermenging met bewonersverkeer zoveel mogelijk wordt voorkomen;

•

goede verlichting aanbrengen op de toegangswegen van de bouwplaats;

•

Kapot gereden bestratingen terstond herstellen ter voorkoming van ongevallen van cliënten. Dit geldt ook
voor zand en/of vervuiling van bestratingen (direct schoonvegen);

•

Goederenvervoer van en naar gebouwen/werkplekken vindt plaats over de daarvoor aangewezen routes;

•

Bij het laten (af)leveren van goederen op de locatie dient altijd iemand van de opdrachtnemer aanwezig te
zijn;

•

Groter (bouw)verkeer wordt door het betrokken uitvoerend bedrijf te voet begeleid ter veiligheid van
bewoners.

•

Zwaar transport wordt vooraf overlegd vanwege belastbaarheid van de bestaande infrastructuur. Vanwege
dagelijks verkeer van bewoners en goederen kunnen toegestane rijtijden voor incidenteel groter
bouwverkeer (vrachtwagens) beperkt zijn en worden daarom afgestemd met contactpersoon.

•

Achteruitrijden met vrachtwagens dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Mocht dit echter toch
noodzakelijk zijn, dan dient er te allen tijde een persoon achter de vrachtwagen aanwezig te zijn om de
chauffeur te begeleiden en omstanders en passanten te waarschuwen en op afstand te houden;

•

Koraal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (privé) auto’s van bouwpersoneel en
toeleveranciers;

Contact bewoners
•

Omdat bewoners en leerlingen verward kunnen raken en in uitzonderlijke situaties conflicten kunnen
veroorzaken (meestal gericht tegen zorgpersoneel of materiële zaken), wordt contact met hen niet
opgezocht.

•

Werknemers zorgen ervoor om niet in verbaal of fysiek conflict met bewoners te raken en melden
ongewone bevindingen naar contactpersoon.

•

Beantwoord een eventuele begroeting vriendelijk met gelijk antwoord en houdt het daarbij.

•

Biedt bewoners en leerlingen niets aan, ook niet goedbedoeld.

•

Er worden geen negatieve toespelingen naar bewoners, leerlingen of overige personen gemaakt of naar hen
gefloten.

•

Bij werkzaamheden in ruimten van bewoonde gebouwen zal contactpersoon c.q. het zorgpersoneel
zorgdragen voor afwezigheid van betreffende bewoners voor de duur van de werkzaamheden.

•

Aanwijzingen door het aanwezige zorgpersoneel zijn altijd op te volgen. Hetgeen kan betekenen dat
werkzaamheden tijdelijk gestaakt dienen te worden danwel niet kunnen starten. Dit wordt direct gemeld bij
de contactpersoon
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