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            Onthaal Contractors 
PTSM 

 

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 
Vooraleer het PTSM te betreden, moet men zich aanmelden aan het onthaal of de conciërge 
Contactgegevens zie onder.  

ROOKVERBOD 
Algemeen rookverbod in gebouwen. Gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden.  

 

VERKEERSREGELING  
Op het domein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Parkeren op de aange-
duide plaatsen. De maximum snelheid bedraagt 20 km/h. 

 

 
GEVAARLIJKE PRODUCTEN 
Bij gebruik van gevaarlijke producten, melden bij aankomst. De veiligheids- of MSDS- fiches 
steeds bij hebben. Persoonlijke beschermings-middelen gebruiken wanneer nodig. Bij morsen 
of lekkage van producten dient men dadelijk de TAC Kathleen Massant te verwittigen (zie con-
tactgegevens onder). 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 
Het gebruik van materiaal of materieel van de PTSM is enkel toegestaan mits goedkeuring.  

 

WAT BIJ BRAND? 
Bel 015/28.53.20 
INDIEN NIET WORDT OPGENOMEN OF BUITEN DE GEWONE DIENSTUREN: WAARSCHUW ON-
MIDDELLIJK  112. Verwittig daarna de verantwoordelijken: directeur, TAC Kathleen Massant en 
de CONCIËRGE. Tel. zie onder 
Waarschuwing 
Via evacuatiealarm of evacuatie-verantwoordelijke per gebouw 
Evacuatie: 

• bij evacuatiesignaal: verlaat onmiddellijk het gebouw. Volg de pictogrammen richting 
uitgang en nooduitgang.  

• Verzamel aan de verzamelplaatsen: parking achteraan of speelplaats Molenberg (blok F 
&J) 

• Volg de aanwijzingen van de medewerkers van het PTS Mechelen.  

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 
Bij werken met open vlam of vonkoverslag: melden aan de TAC Kathleen Massant of de directie 
voor het aanvatten van de werken. Regels naleven zoals gesteld in 
L_ALG_AlgemeneMilieuveiligheidsregelsContractorfirmas. 

 

ASBEST 
Er is een asbestinventaris opgemaakt en asbesthoudende materialen zijn gemarkeerd. Volg de 
veiligheidsvoorschriften. 

 

EHBO 
Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden aan de TAC (zie contactgegevens on-
der). 

 

AFVAL 
Afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds meenemen, tenzij anders overeengekomen. In 
geen geval afval in containers van PTS Mechelen deponeren zonder toestemming. 

 

VRAGEN? 
Met vragen over één van bovenstaande instructies, kunt u terecht bij uw contactpersoon.  
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Belangrijke andere contactpersonen binnen PTS Campus Mechelen: 
Onthaal: 015/28 53 20 

• Directeur Mevr. Kim Vervenne 0477/98 63 46 
• Verantwoordelijke TAC Kathleen Massant: 0473/ 76 18 81 
• Conciërge Jhony Mosquera Gamez: 0496/65 91 24 
• Milieuaanspreekpunt Bart Verbunt: 0473/84 45 61 
• Lokale Preventieadviseur Sarah Van der Schueren: 0478/96 30 74 
• Noodnummer: 112 

 

 


