
DDGeŕILIL Environment Seľvice foľ the Future

FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18' 900 51 zohor

Tel. +421 2 5020 6811 | Fax +42I 2 5o2o 6aĹ3
E-mail sekretariat@fcc-group.sk I Web www.fcc-group.sk

v ážený obchod ný pa rtner,

sme presvedčení, že všetkým zraneniam, škodám na majetku a životnom prostredí je možné predísť.
Zvyšovanie bezpečnosti na prevádzkach spoločností skupiny FCC Environment na Slovensku je pre
nás prĺoritou' a preto Vás žiadame o poučenie Vašich zamestnancov a subdodávatelbv o týchto
pravidlách vstupu do areálov spoločností FCC na Slovensku:

a Všetky osoby musia rešpektovať pokyny vedúceho prevádzky, prejsť kontrolou bezpečnostnej
služby. Návštevy sú povolené len počas prevádzkového času zariadenia.
Všetky osoby sú povinné rešpektovať infoľmačné, prikazové, výstľažné a zákazové
bezpečnostné značenie. '..' ''1ż

Vo všetkých areáloch spoločností FCC na Slovensku platí zákaz pľinášat', požívať alebo
vstupovať pod vplyvom omamných látok. osobám podozrivým z požitia omamných látok
nie je umožnený vstup do areálu'
V celom areáli platí prísny 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.
Vodiči sú povinní dodržiavať na všetkých komunikáciách zákon o prevádzke vozĺdiel na
pozemných komunikáciách, dodržiavať maximálnu stanovenú rýchlosť 20 kmlh. Motorové
vozidlá môžu parkovať len na vyhradených parkoviskách.
Vodiči a osádky vozidiel sú povinní dodržiavať zákaz vstupu a výstupu z mechanizmov počas
ich chodu, približovať sa k mechanizmom mimo zorného pol'a vodiča a opúšťať mechanizačné
prostriedky bez ich zaistenia proti samovolhému pohybu.
Vodiči sú povinní okamžite hlásiť vedúcemu prevádzky alebo jeho zástupcovi únik
prevádzkových kvapalín vozidla a spolupodiel'ať sa na ich odstránení.
Všetky osoby nachádzajúce sa v areáli prevádzky sú povinné používať reflexné vesty,
pracovné odevy a pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky.
Zhotovovanie filmových a fotografických záznamov, ako aj vnášanie fotografických a
filmovacích prístrojov a mobilných telefónov s fotoaparátom je zakázané.
Pohyb mimo spoločných komunikácií a priestorov navštívenej prevádzky bez sprievodu
navštívenej osoby je zakázaný' V prípade nežiaducej udalosti (požiar, havária, iné
nebezpečenstvo) musia všetky osoby rešpektovať značenĺe únikových a evakuačných ciest,
únikových východov, riadiť sa týmto značením a rešpektovať pokyny zamestnancov
spoločností Fcc.
Pri doprave odpadov platí povinnosť zabezpečiť kontajnery tak, aby sa minimalizovali úlety a
znečisťovanie okolitých dopravných trás. Dovoz odpadov v zasieťovaných alebo uzavretých
kontajneroch je povinnosť. V prípade porušenia tejto povinnostĺ, bude zo strany FCC na
vstupnej váhe vyrubený sankčný poplatok za odstránenie úletov vo výške zo,-c.
V prípade závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia, pravidiel vstupu si spoločnosť
vyhradzuje právo trvale zakázať.'vstup do areálov spoločností skupiny FCC Envĺronment na
Slovensku.
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S pozdravom,
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