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TECHPLASTSp.zo.o.

SYSTEM ZARZADZANIASRODOWISKOWEGO
Informacja dla KHentow, dostawcow i podwykonawcow
TECHPLAST wprowadzito i stosuje System Zarzgdzania Srodowiskowego zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14001.
Dlatego tez, dla skutecznego zarzgdzania srodowiskiem wymagamy od naszych Klientow,

dostawcow

jak i podwykonawcow przestrzegania i stosowania sie. do podstawowych zasad obowiqzuja_cych zarowno w naszej Firmie oraz lokalizacji - terenu budow.
Klienci, dostawcy, podwykonawcy majq obowiqzek:
1. Nie smiecic na terenie firmy i w miejscu wykonywania pracy.
2. Poruszac sie. po drogach wyznaczonych i utwardzonych.
3. Nie wchodzic na teren nie zwigzany z wykonywanymi czynnosciami.
4. Nie wchodzic do pomieszczeri, w ktorych nie sa. wykonywane prace zwigzane ze zleconym zakresem.
5. Zgtaszac wszelkie nieprawidtowosci wyste.pujqce przy realizacji zlecenia osobie nadzorujgcej z firmy lub w sekretariacie.
6. Nie wykonywac prac wykraczajqcych poza zakres zlecenia zwia.zanych z naprawa. lub konserwacja, urzqdzeri.
7. Stosowac sie. do wskazowek i zaleceri osoby nadzorujqcej
8. Jezeli zakres prac tego wymaga stosowac sie. do ustalen w zakresie zasad post^powania z odpadami.
W przypadku, gdy w umowie lub zleceniu nie okreslono sposobu post^powania z odpadami wowczas pracownicy Firmy wykonujqcej prace na terenie firmy. majq obowia_zek magazynowac i postejDowac z wytwarzanymi odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli:
9. Zgtaszac zakoriczenie prac.
10. Bye swiadomym zagrozen wynikajgeych z lokalizacji Firmy)
INFORMACJA
o zagrozeniach wystQpujgcych na terenie TECHPLAST
oraz zasadach poste.powania w sytuacjach awaryjnych
Na terenie TECHPLAST - ze wzglejdu na wyste.pujqce zagrozenia - wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przepisy porzqdkowe
• Na teren Zaktadow mozna wchodzic jedynie na podstawie waznej przepustki.
• Na catym terenie Zaktadow obowigzuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w
miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych napisem „TU WOLNO PALIC".
• W Zaktadach obowigzuje zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych i innych srodkow podobnie
dziatajgeych.
• Samowolne chodzenie po terenie Zaktadow jest zabronione.
• Na drogach komunikacyjnych obowiqzujg zasady Kodeksu Drogowego. Maksymalna szybkosc poruszania siQ pojazdow
po drogach komunikacyjnych wynosi 10 km/godz.
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