TÁJÉKOZTATÓ
A tájékoztató célja, hogy a JAKO csoport területén munkát végző szolgáltatók a Munka,-Tűz,Környezetvédelmi előírásokat megismerjék, ezzel elkerülhető legyen a rendkívüli események
kialakulásának lehetősége.
A szolgáltató a tájékoztató elolvasásával elfogadja és betartja az előírásokat, ezt aláírásával
megerősíti.
Az a szolgáltató, aki nem tartja be az előírásokat, a munkáját nem folytathatja és el kell hagynia a
JAKO csoport területét.
Közlekedés:
A JAKO csoport útvonalain a KRESZ szabályai a mértékadóak. A legnagyobb megengedett sebesség 20
km/h
A gépjárművel csak a kijelölt parkolóhelyeken megengedett a parkolás. Az épület mellett csak addig
az ideig állhat, ameddig a szükséges eszközöket, árut, stb. kirakodja.
A közlekedés során figyelemmel kell lenni a csarnokok között és a csarnokokban zajló gyalogos,
emelőgép és tehergépjármű forgalomra.
Kisérő nélkül egyedül nem mozoghat a cég területén.
Munkavédelem:
A szolgáltató köteles a hatályos munkavédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően végeznie a
munkáját.
A gyártócsarnokokba, illetve a raktárba csak védőlábbeliben megengedett a belépés és a
munkavégzés.
Az automata és az utómegmunkáló üzemcsarnokban a hallásvédő használata kötelező.
Csak olyan munkaeszközt használhat, ami megfelelő műszaki állapotban van. Hibás, sérült
munkaeszközzel munkát végezni tilos!
A szolgáltató a munkavégzés előtt határozza meg az egyéni védőeszköz viselésének szükségeségét, és
azokat köteles magánál tartani és viselni. Az egyéni védőeszközt saját magának kell biztosítania.
Amennyiben a munkája, a környezetében tartózkodókra kockázatot jelent, akkor jelezze a
kapcsolattartójának!
A munkavégzéséhez szükséges kockázatértékelés elvégzése, és a kockázatokra hozott intézkedések
megtartása a szolgáltatót terheli.
Dohányzás: A JAKO területén csak a kijelölt dohányzóhelyen megengedett a dohányzás
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Alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységet csak abban az esetben végezhet, ha rendelkezik
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, illetve rendelkezik a keletkező tűz eloltásához szükséges
eszközökkel (Hordozható tűzoltó készülék, tűzoltótakaró).
A tűz keletkezésének a lehetőségét meg kell akadályozni. Az éghető anyagokat el kell távolítani vagy
le kell takarni tűzálló anyaggal.
Az üzemcsarnokban és a munkaeszközökben a CO2 oltókészülék használata az elvárt.
Az oltóeszközöket a szolgáltató köteles biztosítani, de szükség esetén használhatja a JAKO csoport
oltókészülékeit is. Az oltókészülékek elhelyezkedéséről tájékozódjon a munka megkezdése előtt.
Környezetvédelem:
A JAKO csoport területén Környezetirányítási rendszer (ISO 14001:2015) van.
A munkát végző szolgáltató tevékenységével nem okozhat olyan helyzetet, amiben a JAKO
csoportnak nemmegfelelést eredményez.
A munkavégzés során keletkező hulladékot lehetőség szerint vigye magával. Ez fokozottan igaz a
veszélyes hulladékra.
A csomagoló hulladékot szelektíven gyűjtve kell elhelyezni. Külön a papír, műanyag, fa hulladékokat.
Veszélyes hulladék ne keveredjen a kommunális és szelektív hulladékokkal.
A felhasznált veszélyes és nem veszélyes anyagok jól beazonosíthatóak legyenek (a címkén legyen
feltüntetve a megnevezés és a veszélyjel) és a felhasználási helyen rendelkezzen érvényes
magyarnyelvű biztonsági adatlap.
A közművekbe veszélyes anyagot önteni tilos. Az alkatrészek lemosása csak zárt rendszerben szabad,
a szennyezett mosóanyag felfogásával.
A JAKO csoport területein csak olyan gépjárművel megengedett a közlekedés, ami megfelelő műszaki
állapotban van és nem szennyezi a környezetet.
A szolgáltató kijelenti, hogy a munkáját úgy végzi, hogy tartózkodik a baleset, tűz és
környezetszennyezés okozásától.
Az előírásokat megismertem, megértettem és elfogadom.
Szolgáltatást nyújtó cég neve, székhelye:
Munkát vezető személy:
Beosztás:
Aláírás:
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