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PJECEN RETTER SIG MOD:

• Chauffører, der transporterer affald til og fra anlæggene.
• Håndværkere, der udfører reparationer, service og vedligehold af maskiner og bygninger.
•  Besøgende og kunder, i det omfang de ikke færdes sammen med eller under vejledning 

af personale fra Reno Djurs.

Ved større og omfattende arbejder samt arbejder, der gentages med jævne mellemrum på
kontrakt med Reno Djurs, udleveres en mere omfattende sikkerhedsinstruks.

PYHA!
VORES MÅL ER AT FOREBYGGE ULYKKER, BEGRÆNSE
MILJØPÅVIRKNINGER MEST MULIGT OG OVERHOLDE LOVKRAV
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AFLÆSNING AF ASBEST 
Ved aflæsning af asbest på asbestdeponiet skal der 
anvendes støvfiltermaske. Vejledning om aflæsning 
af asbest samt støvmaske udleveres i vejerboden.

FÆRDSEL MED LASTBILER
•  Vis hensyn til andre, når du kører på anlæggene. 

Overhold altid de skiltede hastighedsgrænser.
•  Sørg altid for, at affald er forsvarligt fastspændt 

og afdækket, så det ikke falder af under transport.

FÆRDSEL TIL FODS
•  Vær altid opmærksom på lastbiler og maskiner.
•  Gå så vidt muligt i rabatterne, hvor der ikke  

kører biler og maskiner.
•  Gå aldrig tæt på sorteringsmaskiner,  

knusemaskiner og kørende maskiner.
•  Undgå altid støvskyer ved fx maskiner og  

lastbiler, der læsses eller læsser af.

BEKLÆDNING
Ved udendørs arbejde hos Reno Djurs,  
skal der benyttes arbejdstøj således:
 
•  Du skal være synlig – også i skumringen.  

Tøjet skal opfylde kravene til tøj, der benyttes  
på vejarealer. Du skal som minimum benytte  
sikkerhedsvest.

•  Du skal benytte sikkerhedsfodtøj med sømværn, 
der beskytter dine fødder.

•  Du skal benytte arbejdshandsker.
 
Der er mulighed for at låne sikkerhedsvest, og der 
er mulighed for at benytte toilet og bad i Glatved.
Henvend dig i vejerboden.

PÅBUDT
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FORHOLDSREGLER VED ALVORLIGE ULYKKER
• Stands ulykken.
• Tilkald hjælp via telefon – på 112
– hvor er ulykken sket – hvad er der sket.
•  Yd førstehjælp – bed de ansatte eller kunderne 

om hjælp – nødhjælpskasse findes i mandskabs-
bygningen samt i Reno Djurs’ maskiner.

VED MINDRE UHELD:
•  Afhjælp skader med hjælpemidler fra  

førstehjælpskasse i mandskabsbygningen.
•  Få den tilskadekomne til skadestue,  

hvis det skønnes nødvendigt.

Underret altid Reno Djurs om ulykker og uheld.

FORHOLDSREGLER VED BRAND
Konstaterer du brand i affaldet:
•  Tilkald en medarbejder hos Reno Djurs.
•  Kontakt brandvæsen på 112.

ALKOHOL
Der må ikke indtages alkohol på Reno Djurs’
ejendom. Det er ligeledes ikke tilladt at færdes på 
anlæggene i påvirket tilstand.

RYGNING
•  Rygning er i Glatved kun tilladt umiddelbart  

udenfor administrationsbygningerne.
•  Der må ikke ryges i bygninger.
•  Rygning på genbrugsstationen er kun tilladt  

under halvtag ved mandskabsbygning.

FORBUDT
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POLITIK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG KVALITET

Reno Djurs er miljø- og arbejdsmiljøcertifice-
ret efter internationale standarder. Som led 
heri har vi vedtaget nedenstående politik for 
miljø, arbejdsmiljø og kvalitet:

•  Reno Djurs ønsker at levere serviceydelser, 
som tilfredsstiller borgeres og virksomhe-
ders behov, og som er kendetegnet ved  
en høj standard for miljø, arbejdsmiljø  
og kvalitet.

•  Reno Djurs vil være kendetegnet som en 
virksomhed, som i alle henseender opfører 
sig ordentligt. Derfor lægger vi vægt på at 
udvise troværdighed, ansvarlighed, venlig-
hed og service.

•  Ved planlægning af nye tiltag og ved evalue-
ring af eksisterende tiltag vil vi foretage hel-
hedsvurderinger, således at der opnås den 
største positive effekt for miljø, arbejdsmiljø 
og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.

NATURLIGVIS
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•  Vi vil løbende forbedre ledelse og præstatio-
nerne af miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Alle 
ansatte skal bidrage til disse løbende for-
bedringer og til at efterleve politikken.

•  Alle medarbejdere skal sikres et udfordrende 
og udviklende job, uden risiko for nedslid-
ning og sygdomme, der skyldes arbejdet. Vi 
vil derfor arbejde for at forebygge skader og 
arbejdsrelateret sygdom.

•  Vi finder det væsentligt, at bidrage til at 
ansatte har en god sundhedstilstand og 
er bevidste om forhold, der har betydning 
for sundhed og velvære. Reno Djurs vil der-
for arbejde for initiativer, der forbedrer de 
ansattes sundhed og velvære. Dette gælder 
også de forhold, der ikke relaterer sig direkte 
til arbejdet.

•  Reno Djurs vil kendetegnes ved at være en 
social ansvarlig virksomhed. Vi vil derfor 
arbejde for initiativer til fastholdelse og 
ansættelse af medarbejdere, der er truet af 
udstødning fra arbejdsmarked på grund af 

fx sygdom og nedsat arbejdsevne. Vi finder 
det samtidig vigtigt for både de pågældende 
medarbejdere og Reno Djurs som helhed, 
at dette sker på en måde, der er værdiska-
bende.

•  Ved valg af samarbejdspartnere vil vi lægge 
vægt på, at disse udviser en høj standard for 
miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

•  Reno Djurs vil til enhver tid som minimum 
overholde lovgivnings- og myndighedskrav

UDGANGSBØN
Anvisninger fra Reno Djurs personale skal følges.
Underret altid Reno Djurs om utilsigtede hændelser
som uheld, nærved-uheld, ulykker og brande.
Vi vil også være glade for at modtage forslag, som
kan forbedre sikkerhed og miljø.
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KONTAKT: 
RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11

8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK

FOTOS: MICHAEL BERG. DESIGN OG PRODUKTION: OTW A/S

SIKKERHEDSUDVALGET
Hvis du har spørgsmål eller forslag,  
er du altid velkommen til at henvende dig  
til sikkerhedsudvalget for Reno Djurs:

HENRIK ROLSTED 
Teknisk direktør og sikkerhedsleder

JAN KNUDSEN 
Sikkerhedsrepræsentant på genbrugsstationerne

JENS LARSEN 
Sikkerhedsrepræsentant i Glatved (administrationen)

JOHN MIKKELSEN 
Driftsleder

LEIF NYHUUS 
Sikkerhedsrepræsentant i Glatved (anlægget)

HJERTESTARTER
Hjertestarter forefindes i  
administration s bygningen  
– hænger på væggen  
i vejerboden.


