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Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ILPEA ProfExt Kft. ISO 9001/2000 és ISO 14001
tanúsítvánnyal rendelkezik. A rendszereinek tanúsítását és auditálását az ÉMI- TÜV Bayern
Kft. végzi.
A telephelyünkön belsı utasítások és szabályzatok vannak a termelés, karbantartás,
tőzvédelem, munkavédelem, környezetvédelem szakterületekre vonatkozóan. Ezek betartása
kötelezı minden a telephelyen munkát végzı személy és vállalkozás számára. A
munkavédelmi és tőzvédelmi szabályzatok Gonda Zoltán karbantartási vezetınél találhatók.
A szabályzatok megismerését kötelesek írásban rögzíteni.
Egyéb kötelezı elıírások, amelyeket Önnek/Önöknek minden körülmény mellett be kell
tartani:
1. A telephelyünkön az Önök munkavégzése során keletkezı minden veszélyes
hulladékot kötelesek megfelelı győjtı edénybe elhelyezni és azt a munkavégzést
követıen a telephelyrıl elszállítani, jogszabály szerinti ártalmatlanításról
gondoskodni.
2. A tevékenységük során keletkezı kommunális hulladékot a kijelölt, feliratozott győjtı
edényekben kötelesek elhelyezni. Annak az elszállításáról az ILPEA Profext
gondoskodik.
3. A tevékenységük során keletkezı termelési nem veszélyes hulladék megfelelı
edényben való győjtésérıl, a munkavégzés után elszállításáról, hasznosításáról,
ártalmatlanításáról kötelesek gondoskodni.
4. A telephelyen dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
5. A telephelyen tőzveszélyes anyag használata esetén külön engedélyt kötelesek kérni a
karbantartási vezetıtıl.
6. A telephelyen tőzveszélyes technológia végzésére, tőzgyújtási engedélyt kötelesek
kérni a karbantartási vezetıtıl.
7. A telephelyen csak a munkavégzésre jogosultsággal rendelkezı dolgozó végezhet
munkát.
8. Telephelyen belül való közlekedés csak megfelelı mőszaki állapotú jármővel
lehetséges, betartva az elıírt sebességkorlátozást. A portai szolgálat
szemrevételezéssel, illetve a zöld kártya érvényességének ellenırzésével engedélyezi a
gépjármő belépést az üzem területére.
9. A telephelyen az alkalmazottaik munkavédelmi, tőzvédelmi, környezetvédelmi és
veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos oktatásáról kötelesek gondoskodni.
10. A felelıs vezetı nevét kötelesek a portán leadni.
11. Rendes munkaidın kívüli munkavégzésre külön engedély kell kérni a Cégvezetıtıl.
Kérem, hogy a telephely rendjét, tisztaságát ırizzék meg segítsék vállalkozásunkat abban,
hogy a környezetvédelmi elkötelezettség alapján tett vállalásainkat teljesíthessük.
Jászberény, 2006.02.22.
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