INFORMATIONSFOLDER SKUTSKÄRS BRUK

Rökning

Arbetstillstånd Bryt och Lås

Det råder generellt rökförbud inom industriområdet.

Arbete får ej påbörjas förrän klartecken erhållits
från Skutskärs Bruk vilket innefattar signerat
Arbetstillstånd från driften.

Heta arbeten
Tillstånd

01046-85 284 (dagtid)
01046-85 100 (övrig tid)

Exempel på Farligt media hos oss

Efter genomförd riskbedömning signerar
Entreprenören Arbetstillståndet vid riskbedömt
innan arbetet påbörjas.
Efter arbetets slut signerar Entreprenören ut sig
på Arbetstillståndet och meddelar driften att
arbetet är avslutat.

Välkommen till Skutskärs Bruk!
Gasflaskor
Din kontaktperson inom Skutskärs Bruk ger dig
information om gällande regler och specifika risker
som gäller för det arbete som skall utföras. Detta för
att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt.
Tveka inte att fråga!

Gasflaskor skall alltid förvaras i kärra och får endast
ställas upp på anvisade platser.

Personlig skyddsutrustning

Städning
Efter avslutat arbete är varje entreprenör skyldig
att städa upp efter sig. I detta ingår att tillämpa
våra rutiner för sortering av avfall i olika
fraktioner. Rester av kemiska produkter som
förts in på Skutskärs bruk skall tas med härifrån.

Varje enskild individ skall registrera in- och
utpassering via kortläsare Port 1.

Godkänd skyddshjälm skall bäras inom
fabriksområdet. Heltäckande klädsel, skyddsskor
och skyddsglasögon skall användas i
Produktionslokaler. Varselkläder skall användas vid
vistelse inom Massamagasin och Vedgård.
Gasmätare skall bäras vid vistelse i lokaler där
svavelväte eller klordioxid kan förekomma.
Filtermask 3M 9332, klass FFP3 skall användas vid
arbete på externreningen.

Trafik

Larm

Vi har många transporter inom vårt fabriksområde
och utrymmet är begränsat. Var därför uppmärksam
på traktorer, truckar och övrig tung trafik och
använd markerade gångvägar.

Varningslarm/driftlarm: Gul/orange ljussignal
kombinerat med ljud. Skärpt uppmärksamhet!
Utrymningslarm: Rött, alternativt rött/vitt blinkande
sken kombinerat med ljud. Utrym byggnaden!

Larmnummer

112

Uppsamlingsplatser
Vakten (Port1), Port 3 eller Port 4
Inpassering

Hygienzon (Emballeringszon fluff)
Inom våra hygienzoner gäller särskilda regler för
klädsel och renlighet. Mat och dryck får endast
förtäras i anvisade utrymmen.

