Controlelijst
Algemeen
Huishouden

De meeste ongevallen in Duitsland doen zich voor in het huishouden. Met deze controlelijst kunt u de mogelijke gevaren
binnen de eigen vier muren verminderen.
· Veiligheid door orde
Orde maakt alles eenvoudiger en veiliger. Orde betekent: alles heeft zijn eigen plaats. In gangen, doorgangen en op
trappen vormen emmers, bezems of andere voorwerpen struikelblokken. Aan spitse en scherpe voorwerpen, zoals
scharen en messen, kan men zich verwonden als deze los in de zakken van de kleding worden meegedragen.
· Werkkleding
Draag bij werkzaamheden doelmatige kleding. Wijde mouwen en lossen schouderbanden kunnen achter deurklinken
of meubels blijven haken. Goed zittende schoenen met lage hakken en sandalen met hielriemen geven de voeten
houvast. De handen worden bij werken met etsende stoffen, in de tuin en met water beschermd door geschikte handschoenen. Aan spitse en scherpe voorwerpen, zoals scharen en messen, kan men zich verwonden als deze los in de
zakken van de kleding worden meegedragen.
· Vloeren, tapijten en trappen
Op losse lopers of voetenschrapers kan men uitglijden. Daarom moeten die op de vloer bevestigd of met een rubberen
onderlegger beveiligd worden. Onderhoudsmiddelen voor vloeren moeten geschikt zijn voor de desbetreffende vloer.
Ongeschikte onderhoudsmiddelen, bijvoorbeeld boenwas op een stenen vloer, maken de vloer glad. Over stootranden
aan tapijten of traplopers kan men struikelen als ze niet correct bevestigd zijn. Ook voorwerpen die in gangen, doorgangen en op trappen zijn neergezet, vormen struikelblokken.
· Ladders en trapjes
Ongelukken door vallen komen geregeld voor doordat ongeschikte klimmaterialen zoals stoelen of tafels worden gebruikt.
Om hoge plaatsen te bereiken, moeten daarom in elk huishouden geschikte ladders (huishoud- en trapladders) en
opstapjes aanwezig zijn. Let bij de aanschaf beslist op het GS-veiligheidskeurmerk.
· Omgaan met elektrische stroom
Defecte elektrische apparaten, contactdozen, schakelaars en aansluitleidingen mogen niet worden gebruikt. Mixers,
koffiemolens, sapcentrifuges, centrifuges en andere apparaten met snel draaiende delen waaraan men zich kan verwonden, mogen pas geopend worden als de bewegende delen stilstaan. Tussenstekers (zogenaamde driewegstekers)
zijn gevaarlijk en daarom verboden. Er mogen alleen meervoudige wand- of tafelcontactdozen worden gebruikt.
Wijzigingen en reparaties aan elektrische installaties en nieuwe installaties dienen altijd aan de vakman te worden
overgelaten.
Niet zelf knutselen!
· Omgaan met gas
Gasapparaten mogen alleen worden gebruikt als er bij het doven van de vlam geen gas meer kan uitstromen. Laat
onderhoud en reparatie van apparaten en leidingen aan de vakman over. Als u gas ruikt, open dan de ramen,
sluit alle kranen en gebruik geen elektrische schakelaars. Vonken kunnen een explosie veroorzaken!
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· Omgaan met gevaarlijke stoffen
Op de originele verpakking duiden veiligheidsadviezen en symbolen op het gevaar van de inhoud. Zuren, logen, benzine, spiritus en andere gevaarlijke stoffen mogen daarom niet overgegoten worden in drankflessen, aangezien door
verwisseling ernstige gezondheidsschade kan ontstaan.

· Motorgrasmaaiers
Gebruik alleen motorgrasmaaiers met een keurmerk! Lees en volg de gebruiksaanwijzing! Nooit werken zonder grasvangkorf
of geleideplaat! Stenen of andere voorwerpen voor het maaien van het gazon verwijderen! Tijdens het maaien vaste
schoenen met stroeve profielzolen dragen! De draaiende maaier nooit optillen (wachten tot de messen stilstaan)!
Bij reinigings- en onderhoudswerk de netsteker uittrekken of de bougiekabel losmaken! Let tijdens het maaien op het
elektriciteitssnoer!
Bron: Unfallkasse Rijnland-Palts
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· Voorkomen van branden
Gebruik bij het maken van vuur een grillaansteker! Bij gebruik van benzine of spiritus kan gemakkelijk een steekvlam
kleding of gordijnen in brand steken. Brandend vet in de pan nooit met water blussen (explosiegevaar!). Probeer het
vuur met de pannendeksel of een katoenen doek (handdoek, deken) te verstikken. Met vlekkenwater en wasbenzine
werkt u het best buiten (de damp ervan is brandbaar!). Voorzichtig bij het omgaan met spuitbussen.
Die kunnen bij verwarming exploderen.
Aarzel niet de brandweer te alarmeren als u een brand niet onmiddellijk kunt blussen. Vermijd dat de brand zich
uitbreidt door tocht.

