ET BEDRE
ARBEJDSMILJØ
FOR ALLE

BIDRAG TIL ET BEDRE
ARBEJDSMILJØ

Bedre arbejdsmiljø

Hos Daka ReFood passer vi på vores
chauffører og vi vil gerne sikre et godt arbejdsmiljø for dem, så de kan blive ved med at servicere dig og din virksomhed.
For at optimere arbejdsmiljøet for vores chauffører, har vi
brug for din hjælp. Vi beder dig tage hensyn til tilkørselsog adgangsforhold, samt beholderens placering, så vores
chauffører kan yde den bedste service overfor dig. Få råd og
vejledning til, hvordan du kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø i denne folder.
Skulle der være tvivl eller udfordringer med disse hensyn,
bedes du kontakte vores kundeservice på tlf. 7027 2030.
Mange tak fordi du hjælper med at passe på vores
chauffører.

Sikrer glade chauffører

Som yder den bedste service til dig.
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TILKØRSELS- OG
ADGANGSFORHOLD

Det skal generelt være muligt for vores
chauffører at komme til og fra ReFood beholderen uden problemer eller forhindringer.

• Det skal være muligt at bakke til samt parkere lastbilen
plant.
• Køreunderlaget skal være med fast belægning og begrænset hældning (handicapramper må gerne anvendes).
• Underlaget skal være skridsikkert: ingen affald, mos,
græs, blade og der skal være ryddet sne og saltet om
vinteren.
• Chaufføren skal have så kort gåafstand mellem lastbil og
beholder som muligt.
• Hvis der er kanter, dørtrin eller lignende, bør de forsynes
med en fast skråkile.
• Døre og låger skal kunne fastgøres.
• Trapper, kældre eller lignende accepteres ikke.
• Der skal være passende belysning, så chaufføren kan orientere sig.

HJÆLP VORES
CHAUFFØRER

Beholderen skal være frit tilgængelig.
Der må ikke stilles ting foran eller ovenpå beholderen.

Beholderen skal vende sådan at håndtag og hjul vender
mod chaufføren på afhentningsdagen.

Beholderen skal stå på et fast underlag, der er skridsikkert.

BEHOLDERENS
PLACERING

ReFood beholderen skal være tilgængelig i
forhold til håndtering af denne, samt opfylde
nedenstående krav.

• Der skal være god plads omkring beholderen, dvs. minimum 10 cm i begge sider, og chaufføren skal have god
plads, så han frit og oprejst kan komme forbi eventuelle
passager.
• Beholderen skal stå stabilt på fliser, asfalt, beton eller
lignende.
• Beholderen skal altid placeres, så chaufføren kan tage
den uden at skulle vende den (evt. tilgængelig fra begge
sider) på afhentningsdagen.
• Hold beholderen ren: fx fri for fugleklatter og andet
smuds.
• Beholderen må ikke overfyldes. Dette er for at sikre at
chaufføren ikke spilder ved transport.
• Det er vigtigt, at beholderens vægt ikke overstiger 150 kg
(for ReFood 240 l).
• Hvis der er flydende organisk affald i beholderen, må den
kun fyldes halvt.
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