Veiligheid tijdens de Maasrace
Varen op de Maas
De zeehaven Rotterdam is een van de drukst bevaren havengebieden van de wereld
en veiligheid staat tijdens de Wereldhavendagen voorop. Ook dit jaar wordt aan de
veiligheid tijdens de race weer de hoogste prioriteit gegeven. Met medewerking van
de havendienst en de Zeehavenpolitie organiseren wij een veilige tocht voor alle
deelnemers en begeleiders.
Het "Maasrace-team te water" bestaat uit
verschillende
patrouillevaartuigen
van
de
Zeehavenpolitie, het KLPD, de Havendienst, diverse
controleschepen
en
drie
schepen
van
de
Rotterdamse Reddingsbrigade. Alle schepen zijn
uitgerust met communicatieapparatuur en staan in
voortdurend contact met de wedstrijdleider.
Sloepen te water
Ter hoogte van het gebouw van de STC-Group aan de Lloydstraat staan twee
mobiele kranen om de sloepen van en op de trailers te hijsen. Het zwaaigebied van
de kranen is afgezet met rood/wit lint. Aanwijzingen van de verantwoordelijke
medewerkers en kraanmachinisten dienen stipt opgevolgd te worden. Er geldt een
helmplicht bij het behandelen van het hijsgerei.
Sloepen mogen alleen worden gehesen met door
de organisatie ter beschikking gestelde (gekeurde)
hijsmiddelen. In principe wordt iedere sloep
gehesen met rondom aangebrachte hijsbanden,
voor en achter. In de Jobshaven liggen twee
pontons die gebruikt worden om de hijsbanden
aan te brengen of te verwijderen. De roeiteams
dienen te zorgen voor lange
landvasten om
voldoende controle over de sloepen te houden
tijdens het zwaaien.
Faciliteiten nabij STC-gebouw
In het gebouw van de STC-Group aan de Lloydstraat is een Rode Kruis Team
aanwezig op de begane grond. Daarnaast zijn er BHV’ers van de STC-Group
aanwezig. Voor het alarmeren van hulpdiensten dient men zich naar de bemande
balie op de begane grond te begeven.
Het parkeren van auto’s en trailers dient op aanwijzing
van de parkeerbegeleiders te gebeuren. Het
“schipperspad” (strook van vijf meter breed langs het
water) dient vrij te blijven voor de hulpdiensten.
Medewerkers van de Maasrace-Organisatie zijn
herkenbaar aan HiVis-vesten met daarop het Maasrace
logo. Volg instructies op om de Maasrace voorspoedig
te laten verlopen.

