Veiligheid en toezicht

Welkom
in de Nationale Bank
van België

Veiligheidsinstructies
bestemd voor onze bezoekers
Regels van toepassing tot 31.12.2020

Deze brochure betreft de in de Nationale Bank
van België geldende veiligheidsinstructies.
Hou dit document bij u.

Nuttige telefoonnummers
NOODNUMMER :
(medische bijstand, brand, …)

24 00

(02 / 221 24 00)

Technische problemen :

27 27
45 15

(02 / 221 27 27)

Veiligheidsproblemen :

(02 / 221 45 15)
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Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Het dragen van veiligheidsschoenen in de door
een pictogram aangeduide productiezones
(bv. Drukkerij) en zones waar lasten worden
behandeld is verplicht.
2. Bij een bezoek aan potentieel gevaarlijke plaatsen
moet u de ter beschikking gestelde passende
beschermingsmiddelen dragen (veiligheidsbril,
gehoorbescherming, …).

3. Er geldt een algemeen rookverbod in alle
NBB gebouwen, behalve in de daarvoor
voorziene rookcabines.
Indien u contractueel diensten verleent of werken
uitvoert
1. Voor u in onze gebouwen aan de slag gaat, zou
uw werkgever u de nodige informatie moeten
bezorgd hebben in verband met de te volgen
veiligheidsvoorschriften. Deze zijn opgenomen in het
bestek en in het vastgelegde contract met de NBB.
2. Als u deze niet kent, moet u ze opvragen bij uw werkgever.
Het is een noodzakelijke voorwaarde om met uw
werkzaamheden te starten.
3. Indien nodig, richt u tot uw contactpersoon bij de NBB.

Algemene voorschriften m.b.t. beveiliging
1. Elke pasje of bezoekerspass is persoonlijk en moet
zichtbaar worden gedragen. U ontvangt dus een nieuw
pasje of bezoekerspass telkens u zich aanbiedt.
2. Een medewerker van de Bank haalt de bezoekers op
aan het onthaal en begeleidt hen gedurende hun
aanwezigheid in onze gebouwen.
3. Vertrouwelijkheid moet strikt gerespecteerd worden met
betrekking tot alle informatie die u ontvangt of
waarneemt tijdens uw bezoek in de NBB.
4. Het is verboden om foto’s te nemen of te
filmen in de lokalen.
5. Er wordt geen materiaal of werkgereedschap
meegenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van de NBB.
6. Voor de veiligheidszones van de Bank is een registratie van
biometrische gegevens vereist. U zal gevraagd worden
om digitale informatie gebaseerd op het beeld van de
irissen van uw ogen te laten registreren.

1. Evacuatiesignaal :
luidsprekers en/of
ononderbroken sirenes.
2. Ontruim de lokalen met uw
contactpersoon.
3. Gebruik geen liften, draai- of schuifdeuren.
4. Gebruik de vluchtwegen (zie pictogrammen).
5. Ga samen met de personeelsleden naar het
verzamelpunt.
6. Op het verzamelpunt, meldt u bij de
evacuatieverantwoordelijke (herkenbaar aan de gele
vest).

Uw contactpersoon in de NBB
(aan te vullen door de bezoeker)

Naam : .....................................................................................................

Functie : ...................................................................................................

Tel. : ......................................... Mobiele tel. : ..........................................
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Wat te doen in geval van brand en evacuatie ?

