Melding Onveilige Situatie

Doel

Via dit formulier kunt u onveilige situaties melden die zijn opgetreden.
Onveilige situaties kunnen leiden tot een incident, of erger nog, tot een ongeval.
Om dit te voorkomen wil Rotterdam The Hague Airport graag op de hoogte
gesteld worden van onveilige situaties. Door uw melding helpt u de veiligheid op
Rotterdam The Hague Airport verder te verbeteren.
Per melding onveilige situatie één formulier gebruiken.

Gegevens
melder

Naam melder*:

Bedrijf melder:

E-mail adres**:

Datum
waarneming

Datum:

Tijdstip:

(Lokale tijd)

Situatie
De onveilige situatie is ontstaan tijdens:
 Vliegtuigafhandeling

 Approach













Marshalling
Start up
Taxi in/Taxi out
Take off
Climb

Landing
Slepen
Proefdraaien
Tanken
Bouwwerkzaamheden

 In-uitstappen
passagiers
 Systeem aan/afkoppelen
 Onderhoud
 Laden/Lossen
 Schoonmaak/Catering
 Verplaatsen voertuig

 Anders dan bovenstaand:

Beschrijving
onveilige
situatie

*
**
***

Beknopte en zo volledig mogelijke omschrijving van de onveilige situatie. Indien u
een tekening of schets wilt maken kunt u deze meesturen:

U kunt uw melding ook anoniem versturen.
Indien u van RTHA een terugkoppeling wilt ontvangen.
De personen hoeven niet met naam en toenaam genoemd te worden.

File
Versie
Pagina

: MOS formulier
: Februari 2010
: 1 van 2

Melding Onveilige Situatie, vervolg

Betrokkenen

Geef hieronder aan welke instanties, personen *** en voer-/vliegtuigen betrokken
zijn. Geef s.v.p. ook het registratie-/kentekennummer aan indien van toepassing:

Registratie-/kentekennummer:

Mogelijke
oplossing

Wat kan naar uw mening worden gedaan om de door u gemelde onveilige situatie
op te lossen en herhaling hiervan te voorkomen:

Terugkoppeling

Wenst u een terugkoppeling van Rotterdam The Hague Airport te ontvangen?
Ja / Nee

Postadres

U kunt het formulier per post verzenden aan:
Rotterdam The Hague Airport
t.a.v. Houdijn Hardenbol, adviseur Veiligheid, Milieu & ARBO
Postbus 12025
3004 GA Rotterdam
Een postzegel is niet nodig.
Wij danken u hartelijk voor uw reactie!

In te vullen
door RTHA

Datum terugkoppeling melder:

/

/

Acties
RTHA:

*
**
***

U kunt uw melding ook anoniem versturen.
Indien u van RTHA een terugkoppeling wilt ontvangen.
De personen hoeven niet met naam en toenaam genoemd te worden.
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