Välkommen till Geveko
Markings Sweden AB
När du besöker Geveko Markings Sweden AB (GMSE) ber vi
dig vänligen att följa våra regler angående hälsa, säkerhet
och miljö så att alla kan vistas och arbeta i en säker miljö.
Vi är certifierade enligt ISO 14001 och alla leverantörer och
besökare måste vara medvetna om sitt egna ansvar ifråga
om att förebygga föroreningar och utsläpp när de är på
anläggningen.
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Besök på GMSE’s område

Säkerhetsregler

Besökare måste åtföljas av en anställd på GMSE. Besökare i
produktionsområdet måste bära skyddskläder (varselväst),
som kan erhållas i receptionen tillsamman med eventuell
övrig personlig skyddsutrustning som kan bli aktuell under
besöket. Besökare måste vara medvetna om att trucktrafik
kan förekomma i hela produktionsområdet.

Besökare i produktionsområdet måste använda
skyddsklädsel (varselväst). I några områden kan annan
skyddsutrustning vara nödvändig. Vänligen följ tillämpliga
instruktioner från din kontaktperson.

Spill från tankar
Rökning och alkohol

Välkommen
Alla besökare måste registrera sig i gästboken i receptionen
– se översiktsbild. (1)
Arbetstagare och servicetekniker ska kontakta den person
som beställt arbetet innan detta påbörjas. Detta gäller
speciellt heta arbeten, som inte är tillåtet att påbörjas utan
särskilt tillstånd.

Rökning är inte tillåten inomhus. Utomhus är rökning
endast tillåten där skyltarna “Rökning tillåten” är uppsatta.
Alkoholkonsumtion är förbjuden på GMSE’s område. Det är
inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller några andra
droger. All överträdelse medför avvisning från lokalerna.
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Toaletter
Arbetstagare, servicetekniker och lastbilschaufförer
ombedes kontakta produktionspersonalen.

Kontakt
Vårt huvudtelefonnummer är 044 20 39 00. Vänligen
använd detta nummer för att bli kopplad till rätt person och
funktion. Om någonting är oklart kommer din
kontaktperson att kunna hjälpa dig. I händelse av olyckor
eller skador på byggnader eller utrustning, kontakta
fastighetsansvarig på 044 20 39 28.
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Fordonstrafik på GMSE’s område
Maximal hastighet är 20 km/h. Tomgångskörning är inte
tillåten. Lastbilar för lastning och lossning måste följa
instruktioner på vägar och skyltar på lastnings- och
lossningsområdet.
Gästparkering är endast tillåten på parkeringsplatsen vid
entrén. (6)

Fotografering är inte tillåtet

I händelse av spill från tankar eller leverantörsbil ska
fastighetsansvarig kontaktas på 044 20 39 28.
Brunnstätningar måste användas på öppna avloppsbrunnar
innan lossning av flytande eller fast bulkmaterial till silos.
Brunnstätningar finns på området – se de blå prickarna på
översiktsbilden.

Kemikalier
Alla leverantörer som transporterar, lagrar eller använder
kemikalier på GMSE-fastigheter måste följa de specifika
föreskrifterna i ISO 14001, samt gällande nationella och
lokala bestämmelser för kemikalier.
Behållare med kemikalier måste vara tydligt märkta med
innehållet och eventuella farosymboler. Säkerhetsdatablad
för kemikalier måste finnas tillgängligt.

Det är inte tillåtet att ta några bilder utan tillstånd från din
kontaktperson.

Sortering av avfall
Fordonstrafik – SE UPP!
Truckkörning kan ske både inom- och utomhus. Gå aldrig
bakom en truck utan att först ha kommit i ögonkontakt med
föraren. Undvik trafik i last- och lossningsområden,
respektera lastbilstrafiken.

Vänligen följ våra instruktioner angående källsortering av
avfall, som tillhandahålls av din kontaktperson. Om
någonting är oklart, fråga någon av GMSE’s anställda.
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Farligt avfall
Farligt eller skadligt avfall får inte förvaras på
anläggningen och ska i allmänhet föras bort av
leverantören. Inget farligt eller skadligt avfall får lämnas på
anläggningen utan tillstånd av fastighetsansvarig.
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Farligt eller skadligt avfall ska förvaras i en speciell
container, belägen i verkstaden (4) Instruktioner för
sortering måste följas. Vid frågor, kontakta
fastighetsansvarig på 044 20 39 28.
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Vi visar vägen
till säkerhet
och miljö

3
5

Första hjälpen
Placering av förbandslådor – se översiktsbild. Se även
affischer och beredskapsplaner vid ingången till
produktionslokalerna, i laboratoriet samt i entrén.

Evakuering
Vid brandlarm: Lämna byggnaden och gå till
återsamlingspunkten – se översiktsbilden.
I händelse av brand i produktionslokalen (2), eller nära
parkeringsplatsen vid entrén (6), använd brandgrinden i
staketet nära den norra utfartsgrinden – se översiktsbilden.
Informera din kontaktperson om din vistelseort.
Första hjälpen-utrustning

Hitta relevanta certifieringar och miljöpolicy på vår hemsida:
www.geveko-markings.com/about-us/quality-environment/

2 Produktion - AQ
3 Produktion - TP

Återsamlingspunkt
Brandgrind

4 Verstad
5 Laboratorium
6 Parkeringsplats
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