Retningslinjer for leverandører, håndværkere og anden
ekstern arbejdskraft ved arbejde for
Fredericia Spildevand og Energi A/S

I Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har vi stort fokus på arbejdsmiljø, miljø og energi. Denne folder gør opmærksom på
nogle forhold, som du skal være opmærksom på.
Ved ankomst skal alle eksterne håndværkere skrives ind og ud i den elektroniske log-bog placeret ved hovedindgangen til
administrationsbygningen.
En medarbejder fra FRSE vil orientere dig om arbejdsmiljø og sikkerhedsregler for dit arbejdsområde.
Hvis arbejdet fordrer det, vil du få udleveret en nøglechip.
Sikkerhedsinformationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Når sirenen lyder, skal du gå til samlingsstedet, som er skiltet ved hovedporten (se den blå cirkel på oversigtsbilledet).
Førstehjælpskasser forefindes på anlægget (se oversigtsbilledet).
Der er placeret en hjertestarter uden for porten til matriklen.
Brandslukningsudstyr for områderne fremgår af oversigtsbilledet.
Du skal være opmærksom på, at der er sundhedsrisici forbundet med at arbejde med spildevand. Ved arbejde i
spildevandsanlæg skal du være vaccineret mod stivkrampe, polio og Hepatitis A.
Ved arbejde i ATEX-områder skal du udfylde et eksplosionsskema sammen med en medarbejder ved FRSE.
Ved varmt arbejde skal du udfylde en aftaleblanket vedr. udførelse af varmt arbejde sammen med en medarbejder ved
FRSE.
Åben ild og rygning er forbudt i ATEX-områder.
Hvis du forårsager en arbejdsulykke og et miljøuheld, skal det anmeldes til en medarbejder ved FRSE.
Kemikalier, olier og trykflasker skal opbevares og håndteres forsvarligt. Sikkerhedsdatablade på kemikalier / olier skal
være tilgængelige på arbejdsstedet.

Hygiejneregler:
•
•
•

Kloakbekendtgørelsen skal følges.
Du skal skifte tøj/sko efter kontakt med spildevand, eller inden du forlader anlægget.
Hvis du har været i kontakt med spildevand eller slam, skal du gå i bad, inden du forlader arbejdspladsen.

Generelle informationer:
•

•

•
•
•
•
•
•

Du må ikke benytte kantinen i administrationsbygningen. Eksterne medarbejdere henvises i stedet til en
mandskabsvogn, som FRSE stiller til rådighed for eksterne medarbejdere. I mandskabsvognen er der spiseplads, toilet
og badeforhold. Hvis mandskabsvognen er optaget, kan eksterne medarbejdere selv opstille en mandskabsvogn.
Vandet i mandskabsvognen er teknisk vand, og du må derfor ikke drikke det. Du kan dog godt tage bad i vandet. Teknisk
vand er markeret med dette skilt:

Du må kun indtage mad i de dertil egnede mandskabsvogne.
Du skal selv medbringe personlige værnemidler og andet sikkerhedsudstyr. Det er kun i særlige nødstilfælde, at FRSE
stiller sikkerhedsudstyr til rådighed for eksterne medarbejdere.
Du skal rydde op efter dig selv og selv bortskaffe affald.
Rygning indendørs i alle bygninger, i arbejdsbiler og maskiner er forbudt.
Det er FRSE´s opfattelse at alkohol/rusmidler ikke må indtages på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Ej heller er det
tilladt at møde ind på arbejdet i påvirket tilstand.
Anlægget er videoovervåget uden for arbejdstid.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte en medarbejder ved FRSE eller formanden for AMO:
FRSE’s hovedtelefonnummer:

76 20 71 00

Annemarie Gotfredsen:

41 89 23 25

