Velkommen til Geveko
Markings Norway AS
Når du besøker Geveko Markings Norway AS (GMNO) ber vi
deg om å følge våre sikkerhetsregler så alle kan ferdes og
arbeide trygt på området. Du har også plikt til å overholde
generelle krav i arbeidsmiljøloven og aktuelle
miljøforskrifter. Vi er sertifisert i hht. ISO 14001
(miljøsertifisering) og vi ber derfor alle leverandører og
gjester om å være oppmerksomme på deres ansvar for å
unngå forurensning på våre områder.
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Opphold på GMNOs områder

Sikkerhetsregler

Gjester kan kun bevege seg fritt dersom de er ledsaget av
en GMNO-ansatt, eller er gitt spesiell tillatelse. Gjester til
produksjonslokalene må forholde seg til avgrensede
gangområder. Vis ekstra aktsomhet dersom det er satt opp
skilt i forhold til trafikk eller f.eks. glatt gulv.

Refleksvest er påbudt hvis du krysser kjørebanene på
uteområdet. Refleksvest merket “Besøkende” kan hentes i
oppbevaringsskap i inngangspartiet. (3)
Vernesko er påbudt i alle produksjonsområder dersom
man går utenfor markerte gangveier. I enkelte tilfeller
ved spesielt arbeid kan de være påbudt med hørselvern,
verneombudet vil i tilfelle instruere om dette. Dersom det
utføres arbeid i høyden kan besøkende bli pålagt å benytte
hjelm, denne kan hentes i oppbevaringsskap i
inngangspartiet - se oversiktskart. (3)

Røyking og alkohol
Ankomst
Gjester bes om å bruke ringeklokke merket Geveko plassert
til venstre for hovedinngangen - se oversiktskart. (1)
Håndverkere, servicepersonell etc. som skal til
produksjonen, og som har fått oppgitt kontaktperson, kan
henvende seg til vedkom-mende - se oversiktskart (2), evt.
til skiftleder (+47 97198 374) eller produksjonssjef
(+47 951 50 715). Dersom det skal utføres varme arbeider
skal alltid produksjonssjef kontaktes før arbeid iverksettes.
Transportører som skal laste eller losse varer kontakter
trucksjåfør (+47 971 27 991) som vil veilede til angitt plass.

Røyking er ikke tillat i Gevekos lokaler, utendørs røyking må
kun skje der det er askebeger samt “Røyking tillatt” skilt.
Bruk av alkohol på Gevekos område er forbudt. Du må ikke
være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Overtredelse
av dette vil resultere i bortvisning.
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Toalett

Fotografering forbudt

Vårt hovedtelefonnummer er +47 948 42 445. Her vil du bli
veiledet til din kontaktperson eller til angitt sted. Dersom
det oppstår uhell eller skader på bygninger eller inventar
kontaktes produksjonssjef på (+47 951 50 715).

Det er ikke tillat å fotografere uten tillatelse fra din
kontaktperson.
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Kjøring på GMNOs område
Maksimal hastighet på området er 20 km/t. Lastebiler for
lasting og lossing må følge anvisninger gitt av truckfører.
Gjesteparkering ved hovedinngang er merket Geveko, evt.
kan parkering ut mot adkomstveien benyttes.

Hold sikker avstand til transport- og rullebånd samt
transportvognen i produksjonslokalet. Når disse er i
bevegelse vil varsellys være tent. Vær oppmerk-som på at
smeltegryter og materialer herfra er svært varme. Dersom
det skulle oppstå forbrenning finnes førstehjelpsutstyr på
angitt plass - se oversik-tskart.

For håndverkere, serviceteknikere og lastebilførere finnes
det gjestetoalett i inngangspartiet - se oversiktskart.

Kontakt
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Maskiner og materialer

Utslipp av kjemikalier eller råvarer
Dersom det oppstår utslipp fra tanker eller transportenheter skal dette rapporteres til skiftleder eller
produksjonssjef. Absorbsjonsutstyr kan finnes i
produksjonslokalet på angitt sted. (4)

Truckjøring – vær aktsom!
Truckkjøring foregår både på lager, uteområde og i
produksjonslokalet. Vær spesiell aktsom, og gå aldri bak
en truck uten å ha øyenkontakt med sjåfør. Unngå unødig
trafikk på området og respektér den truckkjøring som
foregår.

Førstehjelp
Førstehjelpsutstyr er plassert på angitte steder - se
oversiktskart. Gjeldende varslingsplan finnes som oppslag i
administrasjonsbygget samt i produksjonslokalet.
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Kjemikalier
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Alle leverandører, som transporterer, oppbevarer eller
bruker kjemikalier på Gevekos område skal overholde våre
spesifikke regler som følger av ISO 14001 standarden. Ved
bruk av kjemikalier på Gevekos område skal personalet
være kjent med sikkerhetsdatablad for aktuell kjemikalie.
Sikker-hetsdatablad skal kunne fremvises på forespørsel fra
Gevekos personale.Beholdere med kjemikalier skal være
tydelig merket med innhold og evt. påkrevet faremerking.

Vi går forran
med sikkerhet
og miljø
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Avfallssortering
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Vennligst følg våre sorteringsanvisninger som finnes i
inngangspartiene til produksjonslokalet og til
administrasjonsbygget (1 og 2), for plassering av de ulike
oppsamlingsstasjoner vises det til oversiktskartet.

9
5

4
3

1

!
Farlig avfall

WC

Avfall kategorisert som farlig ved faremerking må kastes i
miljøstasjon. Se plassering på oversiktskart. (9)

Møteplass

Evakuering

Hjertestarter

Ved brannalarm: Forlat bygningen og søk til nærmeste
møteplass – se oversiktskart. Informer kontaktpersonen din
om hvor du er.

Førstehjelpsutstyr
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Toalett

1 Resepsjon
2 Henvendelse produksjonen
3 Oppbevaringsskap
4 Absorbsjonsutstyr i tilfelle utslipp
5 Papp- og plastavfall
6 Blandet brennbart avfall
7 Metallavfall
8 EE-avfall
9 Farlig avfall

Miljøpolitikk

Informasjon om
sikkerhet
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Du kan finne våre relevante sertifikater og miljø-politikk på
vår hjemmeside www.geveko-markings.com/about-us/
quality-environment/

