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Vid arbete på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC) ska varselkläder och skyddsskor
användas.
Arbetskläderna ska alltid bestå av byxor med långa ben samt i varselmaterial.
Vid studiebesök ska besökande ha varselväst med texten ”besökare”. Inget krav på
skyddsskor och heltäckande skyddskläder. De ska alltid röra sig ute på våra ÅVC:er
tillsammans med en anställd.

Det är förbjudet att slänga avfall på annan plats än anvisad för fraktionen. Avfallet ska vara
sorterat enligt sorteringsanvisningar hos HMAB som finns att hitta på
www.hassleholmmiljo.se. Om osäkerhet råder, kontakta ÅVC-personal.
Bortforsling av utrustning eller material från området är absolut förbjudet. Detta betraktas
som stöld och kommer att polisanmälas.
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.

Vid arbete med asbest ska arbetet ske från fordon utrustat med godkända filter. Om arbete
måste ske utanför maskin ska heltäckande dräkt och mask tas på och efteråt ska kläderna
läggas i fraktionen för asbest och eventuellt fordon köras genom däcktvätten.
Vid arbete med farligt avfall ska skyddshandskar, skyddsglasögon och munskydd alltid
användas samt heltäckande kläder.
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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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