Din sikkerhed
på REFA

REFA - sikkerhed for
miljø og mennesker
INSTRUKTION TIL EKSTERNE HÅNDVÆRKERE
PÅ I/S REFA KRAFTVARMEVÆRK

Advarsler, forbud og påbud
I/S REFA er certificeret på miljø og arbejdsmiljø, derfor er nedenstående punkter vigtige for os
i nævnte rækkefølge, når du udfører arbejde på REFA’s forbrændingsanlæg:

•
•
•
•
•

Personlig sikkerhed
Størst mulig hensyn til det ydre miljø
Opretholdelse af forsyningssikkerheden (varme og elproduktion)
Høj kvalitet af det udførte arbejde
Effektivitet / produktivitet

Orienteringskilte

Advarselsskilte

HJERTESTARTER

TRYKFLASKER

ORIÉNTER DIG

ATEX

SIKRING /AFLÅSNING

RADIOAKTIVITET

SAMLINGSSTED

ÆTNINGSFARE

REFA har en hjertestarter,
som er placeret på 1. sal på
gangen mellem kontrolrummet og driftskontoret.

Inden du starter arbejdet
skal du orientere dig på
oversigtsplanerne omkring
førstehjælps- og sikkerhedsudstyr samt placering
af nødudgange.

skal foretages i kontrolrummet af REFA’s personale.

Ved alarm – søg nærmeste
flugtvej (markeret med grønne
skilte) og gå til samlingssted.
Gå aldrig gennem bygningen,
når alarmen lyder.
SAMLINGSSTED:
VED FLAGSTANG VED BROVÆGTENE !

Trykflasker skal fastspændes og i tilfælde af
brand skal de om muligt
fjernes fra området.

Husk speciel tilladelse
og grundig instruktion
til arbejde ved kulsilo af
den ansvarlige REFA
medarbejder på området.

På REFA forefindes radioaktive følere i affaldsskakt
på ovn 1 og 2. Disse sikres
af kontrolrummet.

Ætsningsfare og risiko for
giftige nitrøse dampe ved
brand: Husk speciel tilladelse
og grundig instruktion til
arbejde ved ammoniakanlæg/
tank af den ansvarlige REFAmedarbejder på området.

Påbudsskilte
STØVMASKE PÅBUDT
VIGTIGT!
Alle former for arbejde skal udføres efter
gældende love, bekendtgørelser og anvisninger/vejledninger fra arbejdstilsynet.
Hvis du ikke overholder gældende regler og
lovgivning, når du befinder sig på REFA,
KAN det medføre bortvisning.

Forbudsskilte

Der er opsat skilte i områder hvor der er maskepåbud under arbejde (krandæk og bigbag-området).

ØJENVÆRN PÅBUDT

Der skal bruges øjenværn
de steder, hvor der er
skiltet og hvor loven
påbyder brug af øjenværn.

ÅBEN ILD

HØREVÆRN PÅBUDT

AFFALD FORBUDT

HJELM PÅBUDT

RYGNING FORBUDT

SIKKERHEDSFODTØJ

ALKOHOL FORBUDT

BAD-/TOILETFORHOLD

Svejsearbejde, loddearbejde og brug af åben ild skal
ske i samråd med REFA.
(Husk altid at orientere
dig om, hvor nærmeste
brandslukker findes).

Alt affald skal selv bortskaffes af dig. Intet må
kasseres i REFA’s affaldssystemer uden foregående
aftale med REFA.

Steder hvor der er rygning
tilladt, anvises af REFApersonale ved ankomsten
til REFA.

Alkohol må ikke indtages
på REFA. Du skal møde
ædru/upåvirket, når du skal
udføre arbejde på REFA.
Indtagelse af euforiserende
medicin/stoffer sidestilles
med alkohol.

Der skal bruges høreværn
i turbinesalen (når turbinen
kører).

På REFA er der hjelmpåbud.

Sikkerhedstræsko må
kun anvendes med hælkap
eller hælrem, ellers skal
anvendes lukket sikkerhedssko.

Bad og toiletforhold kan
aftales med REFA’s
personale ved din ankomst.

VED ANKOMST OG FYRAFTEN

Første dag melder du dig til den person, som har bestilt arbejdet. Vedkommende vil anvise
toilet-, omklædnings- og parkeringsforhold. Parkering kun tilladt i de opmærkede båse.
Hver dag ved ankomst, og når du forlader Kraftvarmeværket, skal du hhv. sætte/fjerne
dit visitkort eller gæstekort (udleveret i kontrolrummet) på opslagstavlen ved kontrolrummet.

FORPLEJNING

Brug af frokoststue, kaffe og the samt sodavandsautomat bedes du aftale med REFA’s
personale ved ankomsten. Da affaldsbehandling indebærer påvirkning af bakterier og støv, er der
kun adgang til frokoststuen i ”rent arbejdstøj og fodtøj”.
HUSK: DU MÅ IKKE HAVE GLASFLASKER MED PÅ ANLÆGGET - OG PLASTIKFLASKER MÅ IKKE
EFTERLADES PÅ ANLÆGGET.

ARBEJDSTØJ

Arbejdsbeklædning skal svarer til den arbejdsopgave der skal udføres. Der må ikke forefindes
”løse” ting på arbejdstøjet som kan hænge fast når opgaven udføres. Der skal benyttes PPE i
forhold til arbejdsopgaven.

ARBEJDSTID

Normal arbejdstid på Kraftvarmeværket er:
Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag
kl. 07.00 – 12.00

UHELD/ULYKKE

REFA’s personale skal kontaktes straks ved uheld eller større spild (f.eks. oliespild). Du har desuden
pligt til at melde alle ”nær-ved-hændelser” til en REFA ansat, som så indberetter på indsatskort.
Ved ”nær-ved-hændelser” forstås både miljø- og arbejdsmiljøhændelser, som kunne have ført til :
en forurening
en ulykke
eller en skade på person eller anlæg

•
•
•
•

5484 1447

KONTAKTNUMMER

EVAKUERINGSALARMEN ER DEN ENESTE ALARM
PÅ REFA OG DENNE SKAL ALTID RESPEKTERES.
REFA’s personale står altid til rådighed, hvis du har yderligere spørgsmål.

REFA

•

Energivej 4

•

4800 Nykøbing F.

•

Telefon 5484 1400

•

www.refa.dk

Publikation senest revideret: 18. juni 2018 af Kenneth Prehn / KEP

Praktisk information

