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Bästa kund

 

Innan du besöker Nevels anläggningar vill vi att du läser och följer våra besöksinstruktioner här nedan.

 

Vi är fast beslutna att tillhandahålla en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, partners och kunder. Vårt 
säkerhetstänkande bygger på principen om att uppnå noll olyckor och vårt fokus ligger på förebyggande 
säkerhetsåtgärder. Vårt mål är att bygga en säkerhetskultur på högsta möjliga nivå. Vi vill skapa en säker arbetsmiljö 
där vi alla kommer hem välbehållna från jobbet varje dag.

 

På Nevels anläggningar och byggarbetsplatser följer vi säkerhetspolicyer som vi kräver att även våra besökare och 
externa partners följer. I rutinerna ingår bland annat att vi genomför en säkerhetsgenomgång och säkerställer 
användning av personlig skyddsutrustning. När du besöker vår anläggning ber vi dig att noga överväga detta. Genom 
att följa dessa principer tror vi att kommer vi att skapa en säker och trivsam miljö för oss alla att arbeta i.

 

Vänligen utför säkerhetsutbildningen online innan du besöker vår anläggning. Utbildningen gäller i 1 år.

 

Vänliga hälsningar

 

Thomas Luther

Vd, Nevel

https://builder.apprix.fi/b/e/HQ7emibP/index.html?mid=8Jb1snj5
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Vid ankomst till Nevels anläggning
När du anländer till anläggningen, kontrollera skyltade villkor för tillträde och registrera dig hos din 
kontaktperson på Nevel. Nevels kontaktperson eller chefen för anläggningen kommer att se till att du får 
kännedom om anläggningens säkerhetspolicy och säkerställer att du har tillräcklig personlig skyddsutrustning 
till ditt förfogande. Du ska vara helt frisk när du är på anläggningen.
 
Tillträde till området
Följ hastighetsbegränsningarna och ha uppsikt över andra fordon som rör sig på området. Parkering är endast 
tillåten på markerade platser eller efter anläggningspersonalens anvisningar. Parkera bilen i körriktningen. Du 
får endast köra på området enligt avsedda anvisningar för besöket eller i sällskap med ansvarig personal. 
Vidrör inte någon utrustning som inte är säkert avstängd och som du inte har uppdrag att jobba med. Uppehåll 
dig inte under hängande last. Maskiner och lyftutrustning kan starta automatiskt utan förvarning. Fotografering 
och rökning är förbjudet på anläggningsområdet. Telefonen får endast användas när du står på ett säkert ställe. 
Fråga om det finns restriktioner för telefonsamtal.
 
Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning måste bäras under hela besöket. Grundläggande skyddsutrustning enligt Nevels 
krav för besökare är varseljacka, hjälm, skyddsglasögon. Utöver det kan annan personlig skyddsutrustning 
krävas av besökare, utifrån riskbedömning.
 
Avvikelserapportering
Eventuella incidenter och avvikelser ska i första hand rapporteras in i avvikelsehanteringssystemet Gurufield, 
eller om det inte är möjligt, till ansvarig verksamhetspersonal.
 
Nödsituation

 Ring alltid nödnumret 112 i händelse av en nödsituation. Meddela följande när ett larm inträffar:

Vem du är.
Vad har hänt och var skadan har uppstått.
Om människor är i fara eller skadade.
Kom överens om vägledning, svara på frågorna.
Avsluta inte samtalet förrän larmoperatören anser att det är passande att göra det.


