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SIKKERHEDSREGLER
Gældende for alle, der færdes i
Reno Djurs’ bygninger og på anlæg

02 | FORHOLDSREGLER

PÅBUDT

Hastighed på anlægget
• Den maksimalt tilladte
hastighed på hele anlægget
er 30 km/t.

Walkie-talkier
og andet radioudstyr
• Maskinførerne kan fanges
på kanal 20.

Færdsel med lastbiler
• Vis hensyn til andre, når du
kører på anlægget. Overhold
altid de skiltede hastighedsgrænser.
• Sørg altid for, at affald er forsvarligt fastspændt og afdækket, så det ikke falder af under
transport.
• Husk i øvrigt gældende
færdselsregler, herunder
i forhold til lygteføring.

Færdsel til fods
• Vær altid opmærksom på lastbiler og maskiner.
• Gå så vidt muligt i rabatterne,
hvor der ikke kører biler og
maskiner.
• Gå aldrig tæt på sorteringsmaskiner, knusemaskiner og
kørende maskiner.
• Undgå altid støvskyer ved
fx maskiner og lastbiler, der
læsses eller læsser af.

Beklædning
Ved udendørs arbejde hos Reno
Djurs, skal der benyttes arbejdstøj således:
•D
 u skal være synlig – også i
skumringen. Tøjet skal som
minimum opfylde kravene for
klasse 2-reflekstøj. Du skal
som minimum benytte sikkerhedsvest.
•D
 u skal benytte sikkerhedsfodtøj med sømværn, der beskytter dine fødder.
•D
 u skal benytte arbejdshandsker. Der er mulighed for at
låne sikkerhedsvest, og der er
mulighed for at benytte toilet
og bad i Glatved. Henvend dig i
vejerboden.
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FORBUDT

Forholdsregler ved alvorlige
ulykker
• Stands ulykken.
• Tilkald hjælp via telefon på 112
– hvor er ulykken sket
– hvad er der sket.
• Yd førstehjælp – bed de ansatte eller kunderne om hjælp –
nødhjælpskasse findes i mandskabsbygningen samt i Reno
Djurs’ maskiner.

Ved mindre uheld
• Afhjælp skader med hjælpemidler fra førstehjælpskasse i
mandskabsbygningen.
• Få den tilskadekomne til skadestue, hvis det skønnes nødvendigt. Underret altid Reno
Djurs om ulykker og uheld.
Forholdsregler ved brand
Konstaterer du brand i affaldet:
• Tilkald en medarbejder hos
Reno Djurs.
• Kontakt brandvæsen på 112.

Alkohol
Der må ikke indtages alkohol
på Reno Djurs’ ejendom. Det er
ligeledes ikke tilladt at færdes
på anlæggene i påvirket tilstand.
Rygning
•R
 ygning er i Glatved kun tilladt umiddelbart udenfor
administrationsbygningerne og
ved formidlingsbygningen på
behandlingsanlægget.
•D
 er må ikke ryges i bygninger.
•R
 ygning på genbrugsstationerne er kun tilladt under halvtag
ved mandskabsbygning.
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BEHANDLINGSANLÆGGET I
GLATVED

Administrationsbygning
Vejerbod
Vægt 1 og Vægt 2

Gasmotor

Biocover

Kundetoilet
Bad

INDGANG TIL
ANLÆGGET
Kontorbygning

Port
Port med
nøgleboks
Vej
Servicevej

Værksted
Lager

Biocover
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Etape 3

Shredderaffald

Indgang til
RGS Nordic

Ventilbygværk 1

Mineralsk affald
Forurenet jord
Formidlingsbygning
Ventilbygværk 2

Haveaffald

Lastbilvask
Vægt 3

Kundetoilet

Asbest

Forurenet
jord

Blandet
deponi

PCB-affald
Gips

Sorteringshal

KATTEGAT
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TJEK PÅ
UDSTYRET?
Reno Djurs udleverer påkrævet støvfiltermaske til brug ved aflæsning
af asbest. Husk derudover sikkerhedsvest og handsker.
Aflæsning af asbest
• Inden du kører ind på deponeringsanlægget,
skal du minimum have en sikkerhedsvest
på af klasse 2-reflekstøj.
• Medbring derudover åndedrætsværn
(støvfiltermaske) og handsker.
• Åndedrætsværn skal som minimum være
egnet støvfiltermaske klasse P2.

• Inden du kører ind på området med asbest,
skal du huske at lukke alle vinduer i lastbilen
og lukke for luftindblæsning.
•B
 enyt støvfiltermaske, sikkerhedsvest og
handsker ved aflæsning af asbest.
•V
 ed udkørsel fra asbestdeponi bortskaffes
anvendt støvfiltermaske i opstillet skraldespand.
• Vejledning om aflæsning af asbest samt støvfiltermaske og sikkerhedsvest udleveres i vejerboden.
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NATURLIGVIS
Politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet
Reno Djurs er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret
efter internationale standarder. Som led heri
har vi vedtaget nedenstående politik for miljø,
arbejdsmiljø og kvalitet.
• Reno Djurs ønsker at levere serviceydelser, som
opfylder borgeres og virksomheders behov, og
som er kendetegnet ved en høj standard for
miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.
• Reno Djurs vil være kendetegnet som en virksomhed, som i alle henseender opfører sig
ordentligt. Derfor lægger vi vægt på at udvise
troværdighed, ansvarlighed, venlighed og service.
• Ved planlægning af nye tiltag og ved evaluering
af eksisterende tiltag vil vi foretage helhedsvurderinger, så der opnås den største positive
effekt for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i forhold
til de afsatte ressourcer.

sygdomme, der skyldes arbejdet. Vi vil derfor
arbejde for at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom.
•V
 i finder det væsentligt at bidrage til, at ansatte
har en god sundhedstilstand og er bevidste om
forhold, der har betydning for sundhed og velvære. Reno Djurs vil derfor arbejde for initiativer,
der forbedrer de ansattes sundhed og velvære.
Dette gælder også de forhold, der ikke relaterer
sig direkte til arbejdet.
•R
 eno Djurs vil kendetegnes ved at være en
socialansvarlig virksomhed. Vi vil derfor arbejde
for initiativer til fastholdelse og ansættelse af
medarbejdere, der er truet af udstødning fra
arbejdsmarkedet på grund af fx sygdom og nedsat arbejdsevne. Vi finder det samtidig vigtigt
for både de pågældende medarbejdere og Reno
Djurs som helhed, at dette sker på en måde, der
er værdiskabende.

• Vi vil løbende forbedre ledelse og præstationerne
af miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Alle ansatte
skal bidrage til disse løbende forbedringer og til
at efterleve politikken.

•V
 ed valg af samarbejdspartnere vil vi lægge vægt
på, at disse udviser en høj standard for miljø,
arbejdsmiljø og kvalitet.

• Alle medarbejdere skal sikres et udfordrende
og udviklende job uden risiko for nedslidning og

•R
 eno Djurs vil til enhver tid som minimum overholde lovgivnings- og myndighedskrav.

Husk

Anvisninger fra Reno Djurs’ personale skal følges.
Underret altid Reno Djurs om utilsigtede hændelser
som uheld, nærved-uheld, ulykker og brande.
Vi vil også være glade for at modtage forslag,
som kan forbedre sikkerhed og miljø.
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Arbejdsmiljøorganisationen
Har du spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at
henvende dig til arbejdsmiljøorganisationen for Reno Djurs.
Henrik Rolsted
Teknisk direktør og formand
Jens Larsen
Akademiingeniør og Arbejdsmiljørepræsentant i Glatved
(administrationen)
Peter Madsen
Afdelingsleder for Deponeringsanlægget i Glatved
Gorm Jensen
Maskinfører og Arbejdsmiljørepræsentant i Glatved
(anlægget)
Nanna Johanne Aude
Afdelingsleder for genbrugsstationerne
Torben Larsen
Driftsingeniør for genbrugsstationerne
Jan Knudsen
Pladsmand og Arbejdsmiljørepræsentant på genbrugsstationerne

Hjertestarter

Hjertestarter hænger
indenfor på væggen i
administrationsbygningen
– hænger på væggen i vejerboden.
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