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KONTAKT

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på TVIS’ ejendom-
me eller bygninger.

Kemikalier
Du må ikke udføre arbejde med kemikalier, 
når andre personer opholder sig i samme 
bygning eller nær steder, hvor kemikalier 
påfyldes eller anvendes.

Tavleanlæg
Du må ikke åbne eller reparere tavleanlæg, 
når andre håndværkere eller personer op-
holder sig tæt ved.

El-arbejde
Kun personer uddannet i henhold til gæl-
dende lovgivning må udføre el-arbejde.

Rengøring
Du skal sørge for at rydde op og gøre rent 
efter eget arbejde, og omfanget af rengø-
ring aftales med din kontaktperson.

Affald
Du skal fjerne og bortskaffe affald fra eget 
arbejde og leverancer i henhold til gælden-
de regulativer samt lokale vedtægter. 

UNDER OG EFTER ARBEJDET

FIND VEJ
1. TÆND FOR GPS PÅ DIN SMARTPHONE
2. FIND DIN QR-SKANNER
3. SCAN QR-KODEN TIL HØJRE
4. VÆLG GOOGLE MAPS OG FIND DIN DESTINATION
5. VÆLG ”RUTE” ELLER ”NAVIGATION”



TVIS’ arbejdsmiljøpolitik 
Denne folder indeholder TVIS’ arbejds-
miljøpolitik, og vi forventer, at du bidrager 
til egen og andres sikkerhed og sundhed, 
mens du udfører arbejde på selskabets 
ejendomme.

Du skal derfor læse folderen grundigt, før 
du skal udføre arbejde på tavleanlæg, el-
installationer, rørinstallationer, pumpeinstal-
lationer, kommunikationssystemer, kemika-
lieanlæg, bygninger eller andet.

Vi opfordrer også til, at arbejdet hos TVIS’ 
bliver gennemført med størst muligt hensyn 
til miljøet.

Har du spørgsmål til regler eller kulturen på 
TVIS’ ejendomme, er du velkommen til at 
benytte kontaktoplysningerne på forsiden.

 
•  TVIS ønsker et sundt og godt fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø. Det kræver, at du 
har adgang til værnemidler og begræn-
ser lugte, støj og støv, og at du holder 
arbejdspladsen ren. Vi opfordrer til, at 
miljø mærkede produkter bliver prioriteret 
til for eksempel rengøring. 

•  Personale skal have nødvendig uddan-
nelse, viden, materialer og værktøj for 
at kunne udføre arbejde og leverancer i 
henhold til arbejdsmiljølovgivningen og 
TVIS’ miljøpolitik.

•  Alt personale skal have adgang til rele-
vante informationer for at kunne imø-
dekomme vores miljøpolitik og fokus-
områder. Hvis du er i tvivl, så spørg din 
kontaktperson. Også flere gange.

Registrering
Du registrerer dig telefonisk eller ved 
personligt fremmøde i TVIS’ kontrolrum. 
Ved registreringen modtager du information 
om adgangsprocedure og udveksler 
kontaktoplysninger med din kontaktperson. 
I aftaler også tidspunkter for arbejdets 
opstart og afslutning.

Nøgle
Adgang til TVIS’ bygninger kræver nøgle, 
som TVIS’ kontaktperson eller vagten i 
TVIS’ kontrolrum udleverer. Ved udlevering 
af nøgle underskriver du en nøglekvittering. 

Parkering
Køretøjer, anhængere, maskiner må ikke 
forhindre adgang til TVIS’ bygninger og 
installationer.

Beredskabsplan
I TVIS’ kontrolrum findes beredskabsplan, 
og på egne stationer finder du TVIS’ ”action 
cards”.

 Udstyr ved brand og nødhjælp
Før arbejde i eller ved TVIS’ bygninger, skal 
du identificere placeringen af flugtveje, 
brandbekæmpelsesudstyr, ”action cards”, 
førstehjælpskasse, nødbruser samt 
stationær telefon.

Levering eller opbevaring af  
materialer
Materialer eller udstyr må ikke blokere 
adgang til døre, porte, brandinstallationer, 
og afløb. Lav en aftale med din 
kontaktperson hos TVIS.

Stilladser, stiger, skiltning og 
værnemidler
Du har ansvaret for, at arbejdsudstyr er 
godkendt i henhold til gældende dansk 
lovgivning. Du har ligeledes ansvaret for at 
eget arbejde udføres i overensstemmelse 
med arbejdsmiljøloven.

VELKOMMEN TIL TVIS VED ANKOMST


