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Wat is LMRA?
LMRA staat voor Last Minute Risico Analyse. LMRA is een eenvoudige
laatste check op veiligheidsaspecten die uitgevoerd wordt voor aanvang
van de werkzaamheden. Dit vindt plaats op de werkplek door de
medewerkers en/of contractors die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wat is het doel van de LMRA?
Het doel van LMRA is het identificeren van gevaren op de eigen werkplek
en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden die tot een
incident kunnen leiden.

Voor wie is de LMRA?
Een LMRA is een pro-actief hulpmiddel om incidenten te voorkomen. Dit
hulpmiddel is bestemd voor eigen medewerkers en contractors.

Waarom moet de LMRA gebruikt worden?
Bij werkzaamheden hebben we te maken met nogal wat risico’s die
verwondingen en andersoortige incidenten kunnen veroorzaken. Het
merendeel van deze risico’s kan geëlimineerd worden door het toepassen
van werkinstructies en veiligheidsprocedures. Maar er kunnen zich situaties
voordoen waarbij we sommige gevaren over het hoofd zien. Om deze gevaren alsnog te herkennen is de
Checklist LMRA beschikbaar. Het is een goed hulpmiddel om je volledig op je taak te concentreren en alle
andere zaken even op de achtergrond te parkeren. Als je namelijk meerdere zaken tegelijk doet, is de kans
op fouten veel groter en kan het slecht aflopen.

Hoe voer ik een LMRA uit?
Voor aanvang van de werkzaamheden voer je de LMRA-check uit en vul je deze in op de achterkant van de
werkvergunning. Bij twijfel start je niet met de werkzaamheden, en tref je afdoende maatregelen. Bij
hervatting van de werkzaamheden hoeft de formele LMRA niet opnieuw te worden ingevuld op de
vergunning. Wel is het raadzaam om de LMRA-vragen voor jezelf opnieuw na te gaan.

Wat kan je van Nouryon verwachten?
Wij zullen altijd alle randvoorwaarden organiseren om het werk zo
veilig mogelijk te kunnen doen. We staan er voor open om tips te
ontvangen om het werk nog veiliger te kunnen uitvoeren.

Wat verwacht Nouryon van jou?
Voer voor aanvang van je werkzaamheden of karwei maar ook bij
verandering van omstandigheden een LMRA uit. Er kunnen mogelijk
nieuwe risico’s aanwezig zijn.
Een LMRA verhoogt het veiligheidsbewustzijn bij routinematige
werkzaamheden, het houdt je bij de les.
Blijf alert!

