Comité Preventie en Bescherming op het Werk
2008-12-15/257
Notulen van de vergadering van 14 oktober 2008
Aanwezig:

Werkgeversafgev.: Mevr. M.V. Braecke
Werknemersafgev.: C. Degraeve, J. Lievens
Preventiedienst: J. Van Neck, F. Vandoolaeghe
Verontschuldigd: Prof. P. Vanden Abeele, Dr. K. Cornelis, N. Denorme,M.Seynaeve

1. Bespreking verslag van de vergadering van 14 oktober 2008
-

De brandcentrale E: Er wordt nog steeds aan het lastenboek gewerkt.
Donald Samyn zorgde voor de nodige affichage (N) van veiligheidsvoorschriften bij de gaskranen
in het IRC . Is de affichage in het engels nog nodig?
e
VGM-antenne: voor Humane & algemene diensten is Mej. Liesbeth Dumon 4 antennelid.
Picrinezuur: Frans zal de nodige informatie geven.

2. Bespreking bedrijfsbezoek Gebouw A en B van 24 juni 2008.

-

Verwijderen van materialen uit de gangen.
Informeren van het onthaal over de toepassing van de noodprocedures.
Er werd gevraagd om een wekelijkse herinnering op de pc te krijgen in verband met de IVP
testen.
Het aanbrengen van alle herhalingsborden in één geheel is echt noodzakelijk.

3. Maandverslag oktober 2008.
-

Het ventilatieprobleem in het restaurant van het studentencentrum is opgelost door het plaatsen
van een glazen wand tussen de bereidingskeuken en de freeflow.

4. Bespreking reglementaire controles
-

Het periodiek onderhoud van het liftje in gang 3 aangeven in KULoket.

5. Arbeidsongevallen
-

Er werden geen arbeidsongevallen gemeld.

6. Nazicht opvolgingstabel
-

Antislipbekleding schuine hellingen: Alheembouw heeft niet de juiste grove bekleding om de
nieuwe vloerbekleding uit te voeren. Er wordt uitgekeken naar alternatieve materialen. Frans doet
de verdere opvolging.
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8. Varia
-

De sleuf ter hoogte van Gebouw C is terug uitgesleten en vormt een gevaar voor fietsers.
Voorlopige maatregelen worden getroffen door Frans. Verdere opvolging gebeurt door Frans.

-

Evacuatiedrukknop in het IRC werd expliciet aangeduid door Donald Samyn.

-

Er werd door heel wat personeelsleden gebruik gemaakt van het gratis griepvaccin.

De secretaris
C.Degraeve

De voorzitter
M.V. Braecke
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MAANDVERSLAG NOVEMBER 2008

1. Bij de gaskranen in de labo’s is het bericht aangebracht met het verzoek om de
gaskranen dicht te draaien na gebruik.
2. Aan inkom hal A is er een bijkomende muurasbak geplaatst; de ander is ook
vervangen.
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Lokaal

Uit te voeren weken

Datum

Uitvoerder

Streefdatum

Algemeen
- Hoofdingang gebouwen

plan + kastje met veiligheidsgegevens 3-93

TD

- Pankartes 599

vernieuwen

TD

- Overzichtslijst liften

risicoanalyses zijn na te zien

- Detectiecentrales

uitvoering van de gedane studie

09-05

TD

- Staand computergebruik

ergonomische regels

4-07

PD-Idewe

kasseien herleggen

1-02

Alg. Beh.

10-07

firma

vernieuwen in de telefooncentrale

2-08

TD

- Toegangshelling

antisliplaag: offerte Alheembouw

10-04

- Plan nieuwe detectoren

opmaken en in Leuven bezorgen

10-07

TD

- Overleg

over aankoop/opslag producten

4-01

TD

- Nooddouches

vaste vervangen door slang

4-04

TD

- Toegangshelling

antisliplaag: offerte Alheembouw

10-04

5-97

TD

Gebouw A
- Kasseibaan

- Toegangshelling parkingA asfaltlaag vervangen
Gebouw B
- Brandweermap
Gebouw C

IRC

Studentencentrum
De Groene Mote

Studentendorp

2008
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Data vergaderingen en bedrijfsbezoeken

- Dinsdag

16 september 2008

Corona

14 oktober 2008
25 november 2008

Sociale Sector

23 december 2008 (facultatief)
27 januari 2009
3 maart 2009
31 maart 2009

Gebouw C en IRC

28 april 2009
26 mei 2009
30 juni 2009

Gebouw A en B

