Pravidlá vstupu do prevádzok spoločnosti
Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky osoby, ktoré vstupujú do niektorej z prevádzok spoločnosti
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o., ide o nasledovné prevádzky:
• Prevádzkové priestory Kúnovec
• Skládka odpadov Podstránie – Lednické Rovne
• Skládka odpadov Sverepec
• Zberné dvory a zberné miesta spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých návštevníkov daných prevádzok a slúžia na zvyšovanie
bezpečnosti na prevádzkach, predchádzaniu vzniku zranení a škôd na majetku a životnom prostredí.
Bezpečnostné pravidlá:
• Všetky osoby, ktoré vstupujú do niektorej z prevádzok spoločnosti MEGAWASTE
SLOVAKIA s. r. o. musia dodržiavať nariadenia a pokyny zodpovedného vedúceho.
• Vstup do prevádzok je povolený len počas otváracích hodín.
• Všetky osoby sú povinné rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazové
bezpečnostné opatrenia.
• Všetky osoby sú povinné sa pri vstupe do prevádzky spoločnosti legitimovať.
• Vo všetkých areáloch platí prísny zákaz užívania omamných látok, zákaz fajčenia a
manipulácie s otvoreným ohňom. Je zakázané nosiť zbrane a výbušniny. Tento zákaz sa
vzťahuje aj na vnútorné priestory osobných a nákladných vozidiel.
• Všetky osoby sú povinné používať v areáli prevádzok reflexné vesty, pracovné odevy a
pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky.
• Vodiči sú povinní dodržiavať na všetkých komunikáciách zákon o prevádzke vozidiel na
pozemných komunikáciách, dodržiavať maximálnu stanovenú rýchlosť pre konkrétnu
prevádzku.
• Vodiči sú povinní bezodkladne nahlásiť vedúcemu prevádzky akékoľvek poruchy na
vozidle, ktoré by mohli spôsobiť škodu na zdraví alebo majetku.
• Vodiči sú povinní zabezpečiť kontajnery tak, aby nedochádzalo k úletom odpadu a k
znečisteniu prevádzky.
V prípade závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia pravidiel vstupu si spoločnosť
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. vyhradzuje parvo trvale zakázať vstup do prevádzok
spoločnosti.
S pozdravom
Ing. Miroslav Joppek
Výkonný riaditeľ
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