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Miljø og Sikkerhed ved arbejde på
Kraftvarmeværket – samt aflæsning af affald.

GENERELLE KRAV TIL BRUG AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Miljø og sikkerhed ved arbejde på Kraftvarmeværket
prioriteres højt. Det gælder både for egne og for eksterne
medarbejdere.

Grundlæggende krav til værnemidler:
Hjelm, sikkerhedssko, øjenværn :

Vi arbejder løbende på, at forbedre både de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden.
Denne folder giver dig et overblik over retnings- linjer for
miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt praktiske forhold
ved aflæsning af affald ved Kraftvarmeværket.
Alle retningslinjer og instrukser skal overholdes af alle, og
gentagen eller grov tilsidesættelse kan medføre bortvisning
fra Kraftvarmeværket.
Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en given
situation, er du altid velkommen til at kontakte en af medarbejder ved Kraftvarmeværket.

Derudover skal du anvende de personlige værnemidler hvor det er krævet af arbejdspladsbrugsanvisningen, påbudt ved skiltning, eller hvor
loven kræver det.
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Undtagelser
Ophold i administrative lokaler, kontrolrum, maskinførerhus, service
bil, og kantine kræver ikke brug af personlige værnemidler.
Hjelm anvendes kun på værksted og lager hvis der arbejdes over hovedhøjde.

Bomanlæg:
MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER
Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på Kraftvarmeværket
skal overholde gældende Miljø- & Arbejdsmiljølovgivning.
Intet arbejde må påbegyndes uden aftale med en kontaktperson fra
Kraftvarmeværket.

Der må kun læsses af når der er GRØNT lys.

Der bakkes til den yderste
fotocelle og rødt lys i
lyskurve tændes.

Overtrædelse af miljø- og sikkerhedsregler kan medføre bortvisning.
Du skal følge Kraftvarmeværkets anvisninger.

FOTOGRAFERING
Må kun ske efter særlig tilladelse.

ALKOHOL & EUFORISERENDE STOFFER
På Kraftvarmeværket er det forbudt at medbringe, indtage og møde
påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Overtrædelse medfører
bortvisning!

RYGEPOLITIK
Tobaksrygning er kun tilladt udenfor på anviste områder – spørg din
kontaktperson. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Lemme/luger på bilen åbnes, og der bakkes forsigtigt til inderste fotocelle. Gult flashlight
tændes

Efter ca. 5 sekunder tænder det grønne lys i lyskurven og bommen åbner.

Efter tømning køres ud af
2 meter zonen, så inderste fotocelle ikke er
aktiv mere og bommen
lukker efter ca. 2 sekunder.

Generelle regler i aflæssehal
Håndaflæsning i aflæsserhallen er ikke tilladt.
Bemærk: Spild af brændstof eller hydraulikolie meddeles omgåen-

.

de kontrolrummet

Når bommen er oppe, er ophold i den gule markeringszone ikke tilladt. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning!

Når bommen er nede er ophold i den gule markeringszone tilladt

RYD OP EFTER DIG!
Der skal fejes således, at der er rent til den næste der kommer og
læsser af.
Max. 15 Km/t på værkets område.
Følg anvisningerne i denne folder og fra
personalet.
Gentagne overskridelser vil medføre
bortvisning.
Hvis du som affaldsleverandør er i tvivl om noget og gerne vil i kontakt med kontrolrums personalet, så brug samtaleanlægget mellem
portene i aflæssehallen

Samtaleanlæg til begge sider
Du må IKKE stå på ladet.
Vagten i kontrolrummet vil være behjælpelig med bommen, men
der vil ikke blive lempet på sikkerheden.
Husk at det er for din sikkerheds skyld.

Arbejdsmiljøgruppen på Kraftvarmeværket anbefaler, at der bruges åndedrætsværn af typen P3 under ophold i aflæsserhallen.
Ved ophold af længere varighed end 10 min i
aflæsserhallen, skal der altid bæres maske.

Trykknap

Hvis du vil være sikker på at blive hørt, så sluk for motoren på lastbilen inden du henvender dig til kontrolrummet.

