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U haalt samen met Avri zijladers papier op. Hierbij stapt u regelmatig in en uit en loopt en werkt u langs de openbare weg.
Daar zitten risico's aan. Ook werkt u nauw samen met de chauffeur. Daarom heeft Avri deze instructie gemaakt. De
veiligheid van vrijwilligers heeft bij Avri de hoogste prioriteit.
Een aantal basisregels:
Papier ophalen mag alleen wanneer u 18 jaar of ouder bent. Verder bent u verplicht om veiligheidsschoenen, een oranje
reflecterend hesje en werkhandschoenen te dragen.

De gevaren tijdens het ophalen:
Een chauffeur bestuurt het voertuig aan de rechterzijde. De vrijwilliger die meerijd om containers te positioneren, stapt
daarom regelmatig aan de linkerkant in- en uit. Het risico van aanrijdingen is dan hoger dan wanneer je aan de rechterzijde,
aan de kant van de stoep of berm uitstapt. Maar ook bij het positioneren van containers is een struikeling zo gemaakt. Ook
kunnen mensen ongeduldig zijn en nog snel onder de grijparm doorlopen.
Algemene risico's:
 Aanrijdingen tijdens in- en uitstappen
 Aanrijdingen tijdens het werken langs de openbare weg
 Beklemming tussen de beladingarm
 Letsel door struikelen en zwikken
Houd daarom de volgende aanwijzingen in acht:
Uitstappen:
 Stap alleen in- en uit als de chauffeur hiervan op de hoogte is.
 Beperk het aantal bewegingen zo goed mogelijk, blijf zo lang en vaak mogelijk buiten.
 Kijk voor het uitstappen in beide richtingen, en in de spiegel of de weg vrij is.
 Stap met het gezicht naar het voertuig toe uit.
 Blijf alert op de omgeving tijdens het uitstappen.
Instappen:
 Stap alleen in als de chauffeur hiervan op de hoogte is zodat hij kan meekijken of de weg vrij is.
 De chauffeur claxonneert bij gevaar!
 Loop ruim om het voertuig heen als je wilt instappen. Zo kan je beter zien of de weg vrij is van achteropkomend
verkeer en ben je beter zichtbaar voor de chauffeur.
 Kijk in beide richtingen voordat je naast het voertuig stapt en de deur opent.
Positioneren
De chauffeur bedient de grijparm en de werkplek wordt gecontroleerd door camera's en spiegels. Toch kan dit niet
voorkomen, dat je geraakt wordt door de arm. Ook een goede oppakplaats is van belang om veilig te werken.
 Blijf daarom uit het opnamegebied van de grijparm.
 Blijf voor de wagen uit lopen.
 Plaats geen containers onder overhangende objecten.
 Plaats geen containers direct naast kostbare objecten zoals auto’s en dergelijke.
 Bespreek bij voorkeur de route die gevolgd wordt met de chauffeur voordat je uitstapt. Hij legt het werk even stil als
je tussentijds overlegt.
Waar let u nog meer op:
 Meld als er iets mis gaat, of bijna mis gaat altijd bij de chauffeur.
 Let op stoepranden, want een enkel is zó verzwikt.
 Blijf altijd vriendelijk tegen omstanders en tegen elkaar.
 Houd nieuwsgierige omstanders op afstand
 Zet de containers neer waar niemand er last van heeft.
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