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Bilaga A Specifika krav för Hässleholms Kretsloppscenter (HKC)
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hastigheten genom hela området är 30 km/h, om inget annat anges. Se upp för korsande fordon!
Skyltar, skyddsräcken och avstängningar skall uppmärksammas och följas.
På anläggningen finns bland annat följande riskområden: Gasanläggning, zoner med brandfarliga och
explosiva varor, reningsverk (med kemikalier) och dylikt (se karta). Detta är områden med stora risker
för brand och explosion. Särskild försiktighet krävs mot gnistbildning och öppen eld.
Fordon som varit på deponiytorna och på ytan för förorenade massor måste köra igenom däcktvätten
innan utfart (se karta).
Det är absolut förbjudet att tippa utanför anvisad tipplats. Om osäkerhet råder, kontakta vågpersonal.
På ytan för förorenade massor får ej tippning ske före kontakt med personal på ytan.
Första hjälpen utrustning finns på följande ut markerade platser; Vågkontoret (här finns även en
hjärtdefibrillator), ÅVC och bolagets fordon. All personal är utbildad i HLR.
Heta arbeten omfattar t ex arbeten med lödning, svetsning och varmluftspistol och kräver tillstånd. Det
får ej utföras i en radie av minst 10 meter från klassat område.
Dagtid är kontaktnumret: 0451-26 66 00 - vågkontoret. Övrig tid ringer man beredskapsnumret:
0451191 10.

•

Bortforsling av utrustning eller material från området är absolut förbjudet. Detta betraktas som stöld och
kommer att polisanmälas.

•

Fotografering och filmning på området är endast tillåten efter tillstånd från ansvarig besöksmottagare.

•

Besökare/entreprenörer till anläggningen ska bära minst reflexväst alt varselkläder vid arbete/vistelse
utomhus. På vissa specifika område där det krävs annan klädsel ska HMABs personal upplysa om
detta före arbetets start.
Besökare/entreprenörer skall följa givna instruktioner för användning av personliga skyddsutrustningen.

•

•

För eventuella medföljande barn och djur ansvarar inte HMAB. För att de inte ska komma till skada
skall de stanna de kvar i fordonet, medan ni vistas på området.
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= HJÄRTDEFIBRILLATOR
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Jag har tagit del och förstått innebörden av ovanstående:

Namn (texta) och företag:

Datum och namnteckning:

Undertecknad del av dokumentet sparas av HMAB.
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