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Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie
de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze
‘license to operate’. Voor onze medewerkers, aannemers en omgeving hanteren wij de strengste
veiligheids- , gezondheids- en milieunormen. Het
veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook
door een proactieve benadering ter voorkoming van
ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.

Het gebruik van smartphones
Het gebruik van smartphones is helemaal ingeburgerd in het dagelijks leven. Via apps bieden ze veel
ondersteunende functionaliteit, ook voor gebruik
tijdens het werk.
Het gebruik van smartphones in explosiegevaarlijke
gebieden is echter niet zomaar toegestaan. Daarom
worden er strenge voorwaarden aan verbonden.
Gasunie heeft ervoor gekozen om smartphones
onafhankelijk te laten beoordelen voor gebruik in
explosiegevaarlijke gebieden.
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Alleen beoordeelde en geschikt verklaarde smartphones mogen worden gebruikt.
Het gebruikt van smartphones is alleen toegestaan
op locaties van OI (installaties) en OL (leidingen
en stations) door medewerkers van Operations en
Projecten. Alle overige personen (zowel van Gasunie
als van derden) zijn gehouden aan de standaardregels van Operations en Projecten. Dat betekent dat
zij geen smartphones mogen gebruiken op Gasunielocaties waar explosiegevaar aanwezig kan zijn.

Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd
vragen of leg desnoods het werk stil.
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Gebruik smartphones op OI en OL
locaties door medewerkers
Operations en Projecten
Uitgangspunten:
	Smartphones zijn op naam afgegeven en voor-

zien van markering
	Smartphones zijn geschikt verklaard voor gebruik

in Ex zones 1 en 2 door HSE afdeling

4

... Think safety!

Gebruiksvoorwaarden:
	Smartphones mogen niet opgeladen worden in

de Ex zones
 Smartphones moeten zijn voorzien van een hoes

in de Ex zones
 S
martphones niet meenemen bij verladen odo-

rant en condensaat
 
Toestellen mogen niet onbeheerd in Ex zones

achterblijven
 
Gebruik smartphones altijd samen met gasdetec-

tor in Ex zones 1 en 2
 
Voorschriften van derden (andere bedrijven)

altijd in acht nemen

Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd
vragen of leg desnoods het werk stil
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