MILJÖSKOLA AVFALL

PRAKTISK INFORMATION

Säkerhet och information under ert besök på Sävenäs
Hur hittar man till Sävenäs avfallskraftvärmeverk?
Se karta i Miljöskolebroschyren. Närmaste busshållplats är Lemmingsgatan. Planera resan med hjälp av
reseplaneraren (www.vasttrafik.se). Skolor i Göteborg kan med fördel välja centralstationen som
utgångspunkt. Vår adress är von Utfallsgatan 29.

Punktlighet
Var noga med att informera om när besöket börjar. Har vi väl gått in i anläggningen kan vi inte avbryta
för att någon som är försenad. Den som kommer för sent kan inte följa med under utbildningen.

Incheckning – besökare
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Alla deltagare måste vara incheckade med för- och efternamn. Det bästa är om ni kan maila in en delta-

garlista ett par dagar innan. I annat fall ta med en deltagarlista vid besöket. Max antal besökare är 30 st
om inget annat är överenskommet.

Kläder – hjälm och varselväst är ett krav
I anläggningen behöver ni ha heltäckande skor, helst utan klackar då vi går i branta trappor och i delvis
besvärlig miljö. Öppna skor så som sandaler är inte tillåtet i anläggningen. Stora väskor är en säkerhetsrisk så dessa lämnar vi i ett säkert utrymme innan vi går in i anläggningen.
Våra säkerhetsregler kräver att varje besökare bär hjälm och varselväst. Syftet är att vi vill minska
risken för olyckor. Inne på anläggning pågår arbetet för fullt och fordon rör sig på området. Hjälm, varselväst och hörlurar finns att låna i anläggningen. Innan vi går in i anläggningen har guiden alltid stämt
av läget med produktionen. Vid större arbeten kan tillträdet till delar av anläggningen begränsas.

Ordning och reda
Guiden går alltid först. Ingen av deltagarna får lämna gruppen för egna utforskningar. Det är inte ok att
röra några knappar eller reglage inne på anläggningen. Läraren skall gå sist i gruppen. Guiden har rätt
att avbryta rundvandringen om säkerheten är i fara.
Som lärare har du en viktig uppgift i att bevaka ordning och säkerhet. Det är den ansvarige lärarens
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uppgift att se till att eleverna är samlade nog att ta in viktig information. Vi kan avbryta besök om
respekten för reglerna är otillräcklig.

Larmet går
Följ guiden om larmet går. Guiden känner till anläggningen och utrymningsvägarna. Vi lämnar anläggningen gående. Att börja springa innebär att risken för olyckor ökar.

Avbokning av besök
Avbokning av besök ska ske så snart som möjligt
men senast 3 dagar innan beöket.

Välkommen! Vid frågor kontakta: MILJOAKADEMIN@RENOVA.SE

