ZÁSADY ENVIRONMENTÁLNEHO
SPRÁVANIA V SPOLOČNOSTI
DETOX

ENVIRONMENTAL SERVICE

1. Za environmentálne správanie zamestnancov dodávatel‘skej organizácie zodpovedá ich vedúci zamestnanec.
.

2. Zamestnanci dodávatel‘skej organizácie sú povinní rešpektovat‘ pokyny objednávateía.
.

3. Dodávateľskí zamestnanci musia pri svojej činnosti dodržiavat platné legislatĺvu, technické normy pre dané oblast činnosti,

v akej vykonávajú objednané práce. Na vykonané činnost musia mat príslušné osvedčenie.
.

4. Každá právnická, fyzická osoba dodávateľskej organizácie pósobiacej v DETOX s.r.o. je povinná dodržiavat zásady IMS.
.

5. Manipuláciu s chemikáliami, ropnými látkami a látkami škodiacich vodám resp. ohrozujúcich zdravie zamestnancov musia zamestnanci

dodávateľskej organizácie vykonávat tak, aby zabránili ich úniku do jestvujúcich dažd‘ových kanalizácii a následnej možnej kontaminácii
pódy a vody z povrchového odtoku.
.

6. Zamestnanci dodávatelskej organizácie musia na svojom pracovisku dodržiavat poriadok a čistotu, neznečisťovat a nepoškodzovat
trávny porast, zeleň a spevnené manipulačné plochy.
.

7. S prašným materiálom manipulovat a uskladňovat ho tak, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti na pracovisku.
•

8. Dopravné prostriedky, mobilné mechanizmy, technologické zariadenia dodávateľských organizácii musia spĺňaf zákonné požiadavky
kontrol technického stavu. Nesmú unikat ropné látky a škodlivé látky. Nadmerným dymenĺm nesmú znečisťovat životné prostredie.
Keď nepracujú alebo sú odstavené, musia mat motor vypnutý.
.

9. 9. V prípade vzniku havarijnej situácie sú zamestnanci dodávateľskej organizácie povinní ihneďto oznámit priamemu nadriadenému

objednávatelä alebo na INFOLINKU 0905 323 323:
‘zabránit dälšiemu vytekaniu produktu z otvorov najrýchlejším možným spósobom,
‘zabránit ďalšiemu prenikaniu uniknutej škodliviny do podzemných véd a pódy, resp. zabránit dälšiemu
rozlievaniu na plochách havarijne nezabezpečených,
• zabezpečit urýchlené odčerpávanie uniknutej škodliviny do sudov alebo kontajnerov,
na zachytenie zostávajúcej uniknutej škodliviny použit sorbenty,
•
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OZamestnanci externej organizácie sú povinní, ak sa nedohodnú inak, zneškodňovat odpad z vlastných materiálov vytvorený pri svo
činnosti na vlastné náklady mimo areál spoločnosti DETOX s.r.o.
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1. Každá dodávatel‘ská organizácia po ukončeni.d
do póvodného stavu a odovzdá ho objednávatelovi.
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Pre vsetkyclinavstevníkov a dodavateľov spolocnosti DETOX s ro je zavazna PĚ a spolocnosti ktora je knahliadnutiu na internete
Www detoX sk
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