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Welkom bij BUVO Castings

Aan- en afmelden
Al onze bezoekers in beeld

We heten je van harte welkom bij BUVO Castings.
We zijn trots op onze productiefaciliteiten en onze
specialisten. Dit laten we onze bezoekers graag
zien en met veel plezier en enthousiasme presenteren we jullie “ons BUVO”.

Bij ieder bezoek dien je je aan te melden bij onze receptie. Onze receptie vind je bij de hoofdingang aan de Achterdijk 25 te Helmond.
De receptioniste zal je vragen om jouw gegevens te noteren, zodat
we bij eventuele noodsituaties te allen tijden op de hoogte zijn van
alle bezoekers in ons pand. Na afloop van je bezoek dien je je af te
melden bij de receptie.

Dit doen we echter niet zonder je op de hoogte
te stellen van de geldende veiligheidsmaatregelen.
Jouw veiligheid en de veiligheid van onze collega’s
staan immers voorop.
Het BUVO-team

Parkeren
Speciaal voor onze bezoekers
Je kunt parkeren op de daarvoor bestemde bezoekers	parkeerplaatsen welke te vinden zijn bij onze hoofdingang. Indien deze bezet zijn, kun je je melden bij de
receptioniste. Zij zal je naar een andere locatie wijzen.

Algemene regels
Wat moet je weten
 oken is, m.u.v. de aangewezen rookplekken, in alle BUVO
R
gebouwen verboden.
	Drugs en alcohol zijn verboden, zowel in de gebouwen als
op het terrein.
	Alle bezoekers dienen enkel onder begeleiding van een
BUVO medewerker de productiefaciliteiten te betreden.
	Blijf gedurende de fabrieksbezoeken binnen de gele lijnen.
Binnen BUVO is het verboden te fotograferen.

Jouw BUVO begeleider geeft je graag verdere
informatie en zal jouw vragen beantwoorden.

	

Werkverkeer
Waar moet je op letten?
 innen de productielocaties is werkverkeer aanwezig.
B
Deze hebben altijd voorrang. Houd hier rekening mee.
	In de gieterij is transport van vloeibaar aluminium
aanwezig. Bezoekers dienen derhalve altijd voldoende
afstand te houden van alle transportvoertuigen en op
de looppaden te blijven.

Veiligheidsmiddelen
Wat moet je aan?
 lle bezoekers dienen tijdens hun bezoek aan de proA
ductiefaciliteiten veiligheidsmiddelen te dragen. Dit
betreft veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming. Al deze zaken worden door BUVO beschikbaar gesteld indien de bezoeker hier niet zelf over
beschikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de BUVO receptie.

Bij ongevallen
Wat moet je doen?
	
Verbanddozen bevinden zich op diverse locaties in
de BUVO gebouwen en zijn te herkennen aan het
logo met het witte kruis. Indien nodig zal jouw BUVO
begeleider de BHV-verantwoordelijke(n) oproepen
voor het gebruik hiervan.
	In het geval van ontruiming zul je hiervoor gewaarschuwd worden door een hard en herkenbaar ontruimingssignaal. Jouw BUVO begeleider zal jou begeleiden naar de verzamellocatie aan de voorzijde
van ons pand, waar je dient te wachten op verdere
instructies van de BHV’ers (herkenbaar aan de hesjes). De dichtstbijzijnde uitgangen zijn te herkennen
aan de borden. Vluchtroutes zijn aangegeven op de
plattegronden op locatie.

SAFETY FIRST!

A COMPANY
OF
SPECIALISTS

Achterdijk 25
5705 CB Helmond
The Netherlands
Phone +31(0)492 - 54 64 94
info@buvocastings.nl
www.buvocastings.nl

Welcome to BUVO Castings
We would like to welcome you to BUVO Castings.
We are proud of our production facilities and what
we do and therefore we like to show these facilities
to our visitors.
To do this, however, we must inform you of our safety measures that we have in place when you visit
our production facilities. Your safety, and the safety of our colleagues, always comes first.
The BUVO team

Signing in and signing out
You should report to our reception on each visit. This reception
is located at our main entrance on the Achterdijk 25 in Helmond.
The receptionist will ask you to record your details so that in an
emergency situation we know at all times who is on the premises.
On your departure you should once more report to reception.

Parking
Specially for our visitors
 ou may park in the visitor parking spaces for this purY
pose which are located near our main entrance. If there
are no free spaces, please report to the receptionist.
She will direct you to another location.

General rules
What you need to know
 moking is forbidden in all BUVO buildings, except for
S
the smoking areas indicated.

	Work traffic
What should you look out for?
	

 ork traffic is present within the production locatiW
ons. This always has priority. Pay attention to this.
	Liquid aluminium is transported in the foundry. Visitors should therefore always keep sufficient distance from all transport vehicles and remain on the
walkways.

Safety Equipment
What should you wear?
 ll visitors should wear safety equipment during their
A
visit to the production facilities. This means safety
shoes, safety goggles and hearing protection. All these items are made available by BUVO if the visitor
does not have them him/herself. They are available
from the BUVO reception.

	Drugs and alcohol are forbidden, both in the buildings
and on the site.

In the case of accidents
What should you do?

	All visitors may only enter the production facilities accompanied by a BUVO employee.

 ou will find first-aid boxes in various locations in the
Y
building and these can be recognised by the logo. The
BUVO employee who is accompanying you will call
the emergency response team.

Stay within the yellow line during factory visits.
It is forbidden to take photographs in BUVO.

The BUVO employee who accompanies you will be
happy to provide you with further information and
to answer your questions.

	In the case of evacuation, you will be informed of this
by a loud and recognisable evacuation signal. The
BUVO employee accompanying you will take you to
the assembly location at the front of our building where you should wait for further instructions from the
inhouse emergency response team (recognisable
by their vests). The closest exits are indicated on the
signs. Emergency escape routes are indicated on the
maps at the location.

