
ZEVO – Zariadenie na energetické využívanie odpadu

            OLO a. s. Bratislava (Spaľovňa Bratislava)

VÁHA
Otváracie hodiny: 

pondelok – piatok
(počas pracovných dní)
8:00 – 12:00 hod.

Bezpečnostné pokyny na zníženie rizika nákazy koronavírusom COVID-19 pre dodávateľov
a odberateľov odpadu, pre dodávateľov tovaru a iných externých pracovníkov vstupujúcich

do areálu ZEVO Bratislava (Spaľovňa odpadu), Vlčie hrdlo 72, Bratislava.

11. Čas, ktorý externí pracovníci strávia v areáli Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ďalej len ZEVO Bratislava)
 (predtým Spaľovňa odpadu) musí byť skrátený na nevyhnutne nutný čas potrebný na vykládku alebo nakládku odpadu alebo tovaru.

12. Voľný pohyb šoférov vozidiel a iných externých pracovníkov po vonkajšom areáli ZEVO Bratislava a vo vnútorných priestoroch
 je prísne zakázaný.

13. Príjem platby v hotovosti momentálne nie je možný.

14. Dodávatelia odpadu nebudú na vstupe do ZEVO dostávať sprievodné lístky.

15. Pri výjazde z areálu si prevezmite vážne lístky na váhe. Vstupujte vždy po jednom. Používajte rúško a jednorazové rukavice. 
 Keď prevezmete vážne lístky, jeden si uschovajte a druhý podpíšte, a vložte do krabice uloženej na pulte. V budove váhy sa zdržiavajte 
 len nevyhnutne dlhý čas na vykonanie potrebných úkonov, po prevzatí vážneho lístka ihneď opustite priestor váhy.

16. Pri odbere ostatného odpadu postupujte rovnako ako v bode 5.

17. Pri odbere nebezpečného odpadu postupujte rovnako ako v bode 5 a ďalej si prevezmite od obsluhy váhy sprievodný list
 nebezpečného odpadu, strany 2 až 8.

18. Dodávatelia tovaru postupujte podľa pokynov strážnej bezpečnostnej služby. Používajte rúško a jednorazové rukavice. 

19. Ostatní pracovníci z externého prostredia si dopredu dohodnú s kontaktnou osobou za OLO a. s. všetky podrobnosti, v žiadnom prípade
 sa bez predchádzajúcej dohody nebudú pohybovať v sociálnej budove a v prevádzke. Každú zmenu svojho pohybu budú hlásiť
 a konzultovať s kontaktnou osobou z OLO a. s. Používajte rúško a jednorazové rukavice.

10. Dodržujte odstup od pracovníkov OLO a. s. minimálne 2,0 m.

Tieto pokyny sú platné ihneď až do odvolania!
Dodržiavaním podmienok chránite seba aj ostatných!

POUŽI
RUKAVICE!

POUŽI
RÚŠKO!

MINIMÁLNE
2 METRE!

PLATBA
IBA KARTOU!


