Nyborg 8. februar 2021

Kære kunde, transportør og leverandør
Skærpede sikkerhedsforanstaltninger hos Fortum – også for chauffører
Hos Fortum Recycling & Waste har vi øget fokus på sikkerhed og sundhed. Vi har et mål om, at
ingen medarbejdere – eksterne som interne – må komme til skade, når de arbejder hos os. Vi arbejder dagligt målrettet for nul ulykker og beder dig være opmærksom på, at det er dit ansvar for, at de
chauffører, der afleverer affald og hjælpestoffer hos os, kender og overholder vores sikkerhedsregler.
Fra den 1. april 2021 bliver følgende skærpelser indført for chauffører, der leverer affald eller hjælpestoffer til os:
• Krav om sikkerhedstræning
• Skærpet adgangskontrol
• Skærpede krav til brug af personlige værnemidler.
Adgangskontrol i Nyborg
For at øge sikkerheden indfører vi adgangskontrol for chauffører den 1. april 2021. Det betyder, at
chauffører skal kunne fremvise et personlig adgangskort, når de befinder sig inde på Fortums område i Nyborg. Kortet udleveres og afleveres i porten, hvor chaufføren alligevel henvender sig med
papirer vedr. affaldsleverancer.
Sikkerhedskursus
Kurset kan gennemføres på forhånd digitalt og tager ca. 30 minutter. Chaufføren får adgang til kurset
via linket: https://www.elearning.fi/fortum/denmark.html. Kurset skal gennemføres hvert andet år.
Beviset for gennemført træning printes ud og vises i porten ved hver ankomst.
Værnemidler
Der bliver samme krav til chauffører, der leverer affald og hjælpestoffer til os, som til alle øvrige
medarbejdere, der opholder sig på anlægget. Chaufførerne skal også væres iført:
• Brandhæmmende arbejdstøj med lange ærmer og lange bukser, som minimum lever op til
EN ISO 11612 (A1, B1, C1) standard (eller tilsvarende).
• Hi-Vis arbejdstøj, der som minimum lever op til EN ISO 20471 klasse 2 (eller tilsvarende).
Mere information
Find uddybende information om de skærpede sikkerhedskrav på:
https://www.fortum.dk/baeredygtighed/vores-ansvar/sikkerhed-hos-fortum.
Hvis du er i tvivl om sikkerhedsreglerne, er du meget velkommen til at henvende dig til din kontaktperson eller til vores EHSQ-afdeling.
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