VELKOMMEN TIL TVILUM, FÅRVANG
SE MERE PÅ:

Information til vikarer

VIKARER – SIKKERHEDSANVISNING VED FØRSTE FREMMØDE

tvilum.com
Under Job/Introduktion og
vejledning

Tvilum har meget fokus på den enkelte medarbejders sikkerhed.
• Vi gør os i hverdagen store anstrengelser for at sikre,
at ingen kommer til skade som følge af deres arbejde
for os. Ved dit første fremmøde på en af vore fabrikker,
beder vi dig efterleve følgende anvisninger. Når du
ankommer, bedes du kontakte den person, du har fået
oplyst
• I alle vore lager- og produktionsområder er det et krav, at
der anvendes godkendt sikkerhedsfodtøj. Du skal derfor
ved første møde være iført godkendt sikkerhedsfodtøj.
Det udleveres normalt af vikarbureauet, men kan
undtagelsesvis udleveres af Tvilum
• Du må ikke under nogen omstændigheder begynde at
bevæge dig rundt i produktionen på egen hånd, inden
du har fået instruktion i sikkerhedsforskrifter i området.
Dette gælder både for gående og kørende færdsel. Vi
har mange forskellige transportmidler fx trucks og
transfervogne – disse kører døgnet rundt
• For at forebygge ulykker har vi opmærket gule
gangarealer til gående færdsel. Der hænger spejlkupler
ned fra loftet, som du skal orientere dig i, før du
fortsætter din færdsel. Derudover er der malet hajtænder nogle steder samt ’STOP’ – i begge tilfælde skal
du stoppe op og orientere dig, om der er frit, inden
du kan fortsætte din færdsel. Orientér dig grundigt
i dit arbejdsområde i ft. opmærkning og trafikale
knudepunkter og spørg, hvis du er i tvivl. Selv om
der forefindes regler og markeringer, så er din egen
opmærksomhed altid den vigtigste

• For nogle opgaver er der foreskrevet yderligere
personlige værnemidler. Det kan være høreværn,
sikkerhedsbriller eller lignende. Disse skal altid
anvendes som foreskrevet eller instrueret, og de
udleveres af Tvilum
• Vi har mange maskiner, der kan være farlige ved forkert
brug. Hvis du er usikker på, om du har forstået eller fået
fyldestgørende instruktion, må du ikke begynde arbejdet.
Du skal så bede arbejdslederen eller din kontakt om
instruktion i, hvordan du arbejder sikkert
• I Tvilum er der totalt rygeforbud i hele virksomheden –
også e-cigaretter. Der må ryges i anviste rygeområder
og kun i etablerede pauser. Det er heller ikke tilladt at
indtage alkohol eller andre rusmidler i Tvilum eller at
møde påvirket af alkohol eller rusmidler på arbejde
• Alle kan have behov for korte private opkald på sin
private mobiltelefon til/fra ægte-fælle/samlever og/
eller børn i løbet af en arbejdsdag. Det forventes, at
opkaldene begrænses til nødvendige opkald. Samtale og
betjening af mobiltelefon må aldrig foretages under gang
eller kørsel. Anden brug af mobiltelefoner (Facebook,
twitter, spil m.m.) må af sikkerhedsmæssige årsager og
af kvalitetshensyn kun finde sted i pauserne
• Visse personalegrupper skal bære refleksvest. Spørg din
kontakt person.

HUSK AT MEDBRINGE MADPAKKE - GOD ARBEJDSLYST!

KVITTERING FOR AT HAVE LÆST OG MODTAGET FOLDEREN

Dato
Underskrift

= Flugtveje, se beredskabstavle

= Opsamlingsplads ved brand
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