MILJÖSKOLA AVFALL

PRAKTISK INFORMATION
Säkerhet och information under ert besök på Sävenäs

DELTAGARLISTA
På Sävenäs pågår verksamheten oavbrutet under ert
besök och av säkerhetsskäl krävs det därför att alla
deltagare är incheckade med för- och efternamn
under hela besöket.
Vi måste därför få in en deltagarlista minst 3 dagar
innan ert besök (endast för- och efternamn, ej
personnummer) som ni sedan bockas av mot vid
ankomst och avfärd.

Som lärare har du en viktig uppgift i att bevaka
ordning och säkerhet. Det är den ansvarige lärarens
uppgift att se till att eleverna är samlade nog att ta
in viktig information.
Ibland går larmet! Följ då guiden lugnt, hen känner
väl till anläggningen och utrymmningsvägarna.

HELTÄCKANDE SKOR OCH SKYDDSUTRUSTNING
ÄR ETT KRAV

Mejla listan till miljoakademin@renova.se, märk
med ”Deltagarlista, Skola, datum”.

Inne i anläggningen behöver alla deltagare bära heltäckande skor utan klack. Öppna skor så som ballerinaskor och sandaler/sandaletter är inte godkänt.

HUR HITTAR MAN TILL SÄVENÄS
AVFALLSKRAFTVÄRMEVERK?

Alla besökare måste även bära hjälm, varselväst
och hörlurar med hörselskydd under rundvandringen, detta får ni låna av oss.

Vår adress är von Utfallsgatan 29, närmaste busshållplats är Lemmingsgatan. Samling sker utanför
entrén till avfallskraftvärmeverket.

INCHECKNING
För att hinna checka in alla deltagare innan besöket börjar behöver ni vara på plats 10 minuter
innan utsatt starttid. När alla deltagare är på plats
kommer läraren in i receptionen och anmäler er,
därefter påbörjar vi incheckningen.
OBS! Har vi väl gått in i anläggningen kan vi
inte avbryta för någon som är försenad. Den som
kommer för sent kan således inte följa med under
besöket.

INNE I ANLÄGGNINGEN
Under rundvandringen går guiden alltid först, du
som lärare skall gå sist och se till att hålla samman
gruppen. Det är ej tillåtet att röra något om inte
guiden sagt att det är okej.
Guiden har rätt att avbryta rundvandringen om
respekten för reglerna är otillräcklig och säkerheten
är i fara.

Stora väskor är en säkerhetsrisk och kan inte tas
med in i anläggningen så dessa lämnar vi i ett säkert utrymme under rundvandringen.
Säkerhetsreglerna har vi för att vi vill minska
risken för olyckor. Efterföljs de inte kan vi behöva
avbryta rundvandringen för hela gruppen!

AVBOKNING AV BESÖK
Avbokning ska ske så snart som möjligt, men senast
3 dagar innan besöket.
Mejla avbokningen till miljoakademin@renova.se

VÄLKOMMEN!
Vid frågor kontakta miljoakademin@renova.se

