Ulykker eller uheld
Skab sikkerhed og overblik. Stands ulykken.
Giv den nødvendige Førstehjælp.
Tilkald hjælp på 112.
Giv Førstehjælp.
Anmeld hændelsen hos Fors A/S kontaktperson.
Lær af det, der sker
Vi skal lære af det, der går galt – og undgå, at det sker igen.
Som ekstern håndværker og entreprenør skal du anmelde miljø- og
arbejdsmiljøuheld hos Fors A/S kontaktperson.

Vi har hjertestartere på:
 olbæk Renseanlæg,
H
Parallelvej 47, 4300 Holbæk:
Indenfor i mandskabsbygning, ved
øst-indgangen, tilgængelig i åbningstid.

 ornved Genbrugsplads,
T
Holbækvej 167, 4440 Mørkøv:
Udenfor på mandsbygning,
tilgængelig i åbningstid.

Administrationsbygning,
Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk:
Ude ved hovedindgangen,
tilgængelig hele døgnet.

 ølløse Genbrugsplads,
T
Industrivej 14A, 4340 Tølløse:
Inde i mandskabsbygning,
tilgængelig i åbningstid.

Hollbæk Genbrugsplads,
Spånnebæk 34, 4300 Holbæk:
Udenfor på mandsbygning,
tilgængelig i åbningstid.

 jergmarken Renseanlæg,
B
Boserupvej 25, 4000 Roskilde:
Ved dør indenfor hovedindgangen,
tilgængelig i åbningstid.

 ernløse Genbrugsplads,
J
Virkelyst 19, 4420 Regstrup:
Udenfor på mandsbygning,
tilgængelig i åbningstid.

Administrationsbygning,
Betonvej 12, 4000 Roskilde:
I vindfang ved hovedindgang,
tilgængelig hele døgnet.

Til medarbejdere, håndværkere og entreprenører

Sikker og sund
arbejdsplads
Sådan gør du, når du
arbejder for Fors A/S

Kontaktperson hos Fors A/S
Navn:
Mobil:

Nov. 2021

Velkommen til en sikker
og sund arbejdsplads
Du må ikke gå på kompromis med din og andres sikkerhed når du går på arbejde – i
henhold til vores politik for et sundt arbejdsliv.
Du skal følge vores retningslinjer, når du arbejder for Fors A/S.
Er du hovedentreprenør, skal du orientere underentreprenører og underleverandører
om vores retningslinjer.
Her henter du vores regler for konkrete arbejdsopgaver:
Få styr på hygiejnen
(drikkevand)

Spildevand
og hygiejne

Sådan skilte vi

Adgangskrav
Er du håndværker/entreprenør - skal du altid meddele din ankomst til en
Fors medarbejder - før du starter arbejdet på en Fors-lokalitet.
Du skal evt. have et gæstekort og nøgle for adgang til aflåste lokaliteter
eller områder. Der gælder specielle regler for adgang til vores vandforsyningsanlæg – se under ”Få styr på hygiejnen”.
Rygning og alkohol
Rygning er kun tilladt på udvalgte udendørsarealer.
Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol, narkotika eller
andre rusmidler i arbejdstiden.
Færdsel og trafiksikkerhed på vores områder
Bær som minimum refleksvest klasse 1, når du færdes på vores
produktionsanlæg.
Vær opmærksom på hastighedsbegrænsningen på vores områder.
Ved overtrædelse kan du blive bedt om at forlade lokaliteten!

Sikkert arbejdsmiljø
Risikovurdér arbejdsopgaven inden start.
Brug korrekte værnemidler, arbejdsbeklædning og sikkerhedssko.
Sikkerhed ved arbejde med spildevand
Du er udsat for stor smittefare, når du arbejder på spildevandsanlæg.
Du skal være vaccineret, hvis du arbejder med spildevand (lovkrav).
Vær også opmærksom på Weils Syge.
Eksplosionsfarligt område
Du skal instrueres af Fors A/S kontaktperson, før du må arbejde i
områder mærket med ATEX.
Hygiejne og drikkevand
Vi er ISO 22000 certificeret og stiller meget høje hygiejnekrav, når
du arbejder på vores vandforsyningsanlæg.
Se hygiejnereglerne i folderen ” Få styr på hygiejnen”.
Du skal være instrueret af en hygiejne ansvarlig i Fors Vand, hvis du
skal arbejde på vores vandforsyningsanlæg.
Pas på miljøet
Tænk hensyn til miljøet ind i planlægningen af dit arbejde.
Undgå at spilde benzin, olie og kemikalier.
Ved uheld skal det opsamles og bortskaffes.
Anmeld uheld hos Fors A/S kontaktperson.
Spar på vand, brændstof og kemikalier.
Ryd op, sorter og bortskaf affald efter endt arbejde.
Brand
Advar om branden.
Evakuér.
Tilkald hjælp på 112.
Evakuering
Orientér dig om, hvor samlingssteder er placeret på Fors A/S lokationer.
Ved alarm eller anden ulykke: Gå til samlingsstedet.
Bliv på samlingsstedet, til alarmen afblæses.
Flugtveje må ikke blokeres!

