Parkujte iba na
vyhradených
miestach

Informujte
vedúceho
pracoviska, ak:
-

OVZDUŠIE

VODA

budete pri svojej práci manipulovať s chemickými
látkami
sú potrebné špeciálne opatrenia pre výkon Vašej
činnosti
vznikne odpad, ktorý je potrebné zlikvidovať
dôjde k úrazu, havarijnej situácii alebo
znečisteniu životného prostredia

ODPADY

V prípade úniku:
-

buďte pripravení
zostaňte v bezpečí
ak je to bezpečné, zastavte únik
zabráňte vniknutiu látky do kanalizácie
informujte vedúceho pracoviska a v prípade potreby
aj záchranné zložky
vyčistite miesto - použite havarijné prostriedky,
absorbenty, majte vhodné OOPP
znečistené absorbenty správne uložte a zlikvidujte
prijmite opatrenia na zabránenie opakovania úniku

Životné
prostredie

;
Environmentálne princípy
Preto žiadame aj Vás:
Uvedomujeme si, že každá
stavba je zásahom do životného
prostredia, preto sme sa
zaviazali,
že
ho
budeme
intenzívne chrániť, čo je aj
súčasťou našej Politiky.

Upratať si po sebe
pracovisko

Používať vozidlá
v dobrom technickom stave

Nevypúšťať látky
do pôdy a vody

Našou snahou je vykonávať všetky činnosti
s ohľadom na životné prostredie. Všetci naši
zamestnanci sa zaviazali rešpektovať
právne predpisy a interné pravidlá s cieľom
minimalizovať dopad svojich činností na
jednotlivé zložky životného prostredia.
Vašim vstupom na toto pracovisko aj Vy
súhlasíte s dodržiavaním týchto princípov
a budete sa snažiť zredukovať dopad Vašej
aktivity na životné prostredie.

Každá naša stavba alebo aktivita
sú
realizované
s plnou
zodpovednosťou voči našim
zákazníkom,
obyvateľom
a životnému prostrediu.

Vaša aktívna účasť je v tomto procese
veľmi dôležitá.

Dopad
našich
stavebných
a výrobných aktivít znižujeme aj:
- udržiavaním poriadku
a čistoty
- používaním ekologických
produktov
- znižovaním prašnosti
- kontrolou vypúšťaných emisií
do ovzdušia
- minimalizáciou tvorby
odpadov a ich správnym
triedením
- šetrením prírodných zdrojov
a energie

Nachádzate sa na pracovisku, ktoré spĺňa
požiadavky ISO 14001.

Chemikálie skladovať
v záchytných nádobách

Separovať
odpad

Šetriť prírodné
zdroje

Vždy
oznámte
svoju
prítomnosť
vedúcemu pracoviska,
ktorý určí,
v ktorých
priestoroch
sa
môžete
pohybovať
s ohľadom
na
Vašu
bezpečnosť.

