
Velkommen til en sund og sikker arbejdsplads!
 
Vores arbejdsmiljøpolitik siger, at du ikke må blive syg af at 
gå på arbejde.

Du skal følge vores retningslinjer, når du arbejder for os. 
Er du hovedentreprenør, skal du orientere underentre
prenører og underleverandører om disse retningslinjer.

Her henter du vores regler for konkrete arbejdsopgaver:

Skab sikkerhed og overblik. Tilkald hjælp på 112. 
Giv den nødvendige førstehjælp.
 

Anmeld hændelsen hos VandCenter Syds kontaktperson.

ULYKKER ELLER UHELD

Advar om branden.
Evakuér. 
Tilkald hjælp på 112.

BRAND

Orientér dig om, hvor samlingssteder er placeret på 
VandCenter Syds lokationer (se kort på bagsiden).
Ved alarm eller anden ulykke: Gå til samlingsstedet.

Bliv på samlingsstedet, til alarmen afblæses. 

Flugtveje må ikke blokeres!

EVAKUERING

Vi skal lære af det, der går galt  
– og undgå, at det sker igen.

Som ekstern håndværker/leverandør skal du anmelde miljø- 
og arbejdsmiljøuheld hos VandCenter Syds kontaktperson.

LÆR AF DET, DER SKER

 
Find vores hjertestartere på:

Vandværksvej 7: Under halvtag ved hovedindgangen.

Skt. Jørgens Gade 213: Under halvtag ved indgang til 
laboratoriebygning (ved porten).

Ejby Mølle renseanlæg: På bagsiden af den hvide mølle-
bygning, ud mod stien langs Odense Å.

Hjorslevvej 25: Udvendigt ved hovedindgangen.

HJERTESTARTER

Bær som minimum refleksvest klasse 1, når du 
færdes på vores produktionsanlæg.
I kantinerne må ikke bæres overtøj.

Vær OBS på hastighedsbegrænsningen på vores områder. 

FÆRDSEL PÅ VORES OMRÅDER Undgå at spilde benzin, olie og kemikalier. 
Ved uheld skal det opsamles og bortskaffes. 
Anmeld uheld hos VandCenter Syds kontaktperson.

 Tænk hensyn til miljøet ind i planlægningen af dit arbejde. 
Spar på vand, brændstof og kemikalier.
Ryd op, sorter og bortskaf affald efter endt arbejde.

PAS PÅ MILJØET

Spildevand er forbundet med stor smittefare. Du skal 
være vaccineret, hvis du arbejder med spildevand 
(lovkrav). Vær også opmærksom på Weils Syge.  

Se folderen ”Sikker arbejdsplads: Vand- og spildevands opgaver”. 
Du skal have hygiejnekursus, hvis du skal arbejde alene på 
vores spildevandsanlæg.  

Du må ikke komme i kantinerne iført arbejdstøj. Det er muligt 
efter aftale at bruge VandCenter Syds omklædningsfaciliteter.

SUNDHED VED ARBEJDE MED SPILDEVAND

Vi stiller meget høje hygiejnekrav, når du arbejder på 
vores vandforsyningsanlæg. 
Se hygiejnereglerne i folderen ”God hygiejne ved arbej-

de med drikkevand”.
Du skal have været på hygiejnekursus, hvis du skal arbejde 
alene på vores vandforsyningsanlæg.

HYGIEJNE OG DRIKKEVAND

Du skal have en aftale om adgang med din  
kontaktperson hos VandCenter Syd. 
Du skal evt. have et gæstekort og nøgle for adgang  

til aflåste lokaliteter eller områder.

Der gælder specielle regler for adgang til vores vand - og  
spildevandsanlæg – beskrevet i den lyseblå kolonne. 

ADGANGSFORHOLD

Vi er en røgfri arbejdsplads. Rygning er ikke tilladt 
på vores arealer og byggepladser (inde og ude). 
Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af  

alkohol, narkotika eller andre rusmidler i  
arbejdstiden.  

Vores politik for rygning, alkohol og rusmidler kan rekvireres.

RYGNING OG ALKOHOL

Risikovurdér arbejdsopgaven inden start.
Brug korrekte værnemidler, arbejdsbeklædning og 
sikkerhedssko. 

Se folderen ”Sikker arbejdsplads med vand- og spildevands-
opgaver”.

SIKKERT ARBEJDSMILJØ

God hygiejneSikker arbejdsplads

Du skal instrueres af VandCenter Syds kontakt- 
person, før du må arbejde i områder mærket  
med ATEX.  

EKSPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE
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