
Velkommen til Geveko 
Markings Denmark A/S
Når du besøger Geveko Markings Denmark A/S (GMDK), 
beder vi dig om at følge vores sundheds-og  
sikkerheds-regler samt vores interne regler for  
miljøområdet. Du har derudover også pligt til at overholde 
de gældende miljø-og arbejdsmiljølovgivninger.

Vi er certificerede efter ISO14001 (miljøcertificering), og vi 
beder derfor alle leverandører og gæster om at være  
opmærksomme på deres ansvar om at undgå forurening 
på vores områder.

Modtagelse
Gæster til administrationsområdet skal henvende sig i 
receptionen – se oversigten. (1) Gæster til  
produktionsområderne skal indskrives i gæstelisten ved 
indgangen til PREMARK® produktionen. Gæster skal iføres 
orange sikkerhedsvest med Visitor påtrykt samt låne  
sikkerhedssko – se oversigten. (2) Medarbejdere der følger 
gæster rundt skal bære en gul sikkerhedsvest. Håndværkere 
og ser-viceteknikere skal kontakte værkstedet inden  
arbejdet påbegyndes, herunder specielt varmt arbejde.

Kontakt
Vores hovedtelefonnummer er 6351 7171. Her kan du
blive guidet til rette medarbejdere samt faciliteter. Er du i
tvivl kan din kontaktperson hjælpe dig i de fleste tilfælde.
I tilfælde af uheld eller skader på bygninger eller inventar
kontaktes værkstedet på 2429 5652.
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Kørsel på GMDK’s områder
Maksimal hastighed er 30 km/t. Biler må ikke køre i  
tomgang. Lastbiler til af- og pålæsning skal følge  
anvisningerne på veje og skilte til forsendelsesområdet.
Gæsteparkering ved produktionen må kun foregå i P-båse 
mærket GÆST.  
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Ophold på GMDK’s områder
Gæster skal være i følgeskab med en medarbejder fra 
GMDK. Gæster i produktionsområderne skal opholde sig 
på gangarealerne, som er markeret med gule symboler og 
streger. Udvis for-sigtighed ved overskridelse af gangareal i 
tilfælde af, at ovenstående skilt er opsat.

Rygning og alkohol
Rygning er ikke tilladt på indendørs arealer. Udendørs må 
rygning foregå, hvor der er opstillet askebægere samt  
’Rygning tilladt’ skilte. Indtagelse af alkohol på GMDK’s 
områder er forbudt. Du må ikke være påvirket af alkohol 
eller andre rusmidler. Overtrædelse heraf vil medføre 
bortvisning.
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Toiletfaciliteter
For håndværkere, serviceteknikere samt lastbilchauffører  – 
se oversigten. (3)

Fotografering forbudt
Det er ikke tilladt at fotografere uden tilladelse fra din 
kontaktperson.

Truckkørsel – giv agt!
På indendørs- samt udendørsarealer. Gå aldrig bag om 
en truck uden at have øjenkontakt med føreren.
Undgå færdsel ved grydebroerne, respektér 
truckkørsel.

Sikkerhedsregler
Sikkerhedsfodtøj er påbudt i alle produktions- områder. 
Spørg evt. din kontaktperson, hvor du kan låne fodtøj. I 
nogle områder er høreværn påbudt – også for gæster ved 
længere ophold. Der er opstillet en automat med  
ørepropper ved indgangen til PREMARK® produktionen –  
se oversigten. (2)

Maskiner og materialer
Hold sikker afstand til afkøringsbåndene, når 
markeringslysene over båndene er tændt. Vær  
opmærksom på, at materialerne på båndene samt  
overfladerne på gryderne er meget varme.

Udslip fra tanke
I tilfælde af udslip fra en tank eller leverandørlastbil skal 
dette oplyses til værkstedet på 2429 5652. 
Afløbsbeskyttere skal lægges over åbne afløbsriste 
– se på oversigten hvor afløbsbeskyttere findes. (4)

Kemikalier
Alle leverandører, som transporterer, opbevarer eller 
bruger kemikalier på GMDK’s områder skal overholde vores 
specifikke regler som følger ISO14001 standarden.

Beholdere med kemikalier skal være tydeligt mærket med 
indhold og eventuelle påkrævede faremærkninger.  
Arbejdspladsbrug-sanvisninger skal kunne fremvises på 
forlangende ved brug af kemikalier.
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Vi går forrest med
sikkerhed og miljø
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Affaldssortering
Følg venligst vores affaldssorteringsinstruktion, som findes 
ved indgangene til produktionsområder og 
administrationsbygningen. (1 og 2)
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Farligt affald
Farligt affald må ikke opbevares på GMDK’s områder, og 
skal fjernes af leverandøren ved arbejdets ophør. 
Bortskaffelse af farligt affald er kun tilladt i vores container 
til farligt affald. (5) 

Instruktioner for affaldssortering i containeren skal følges.

 

Førstehjælp
Placering af hjertestarter og førstehjælpskasser – se  
oversigten. Vi henviser til plancher og  
beredskabsoversigter ved indgange til produktionsområder 
og administrations-bygningen.

Evakuering
Ved brandalarm: Forlad bygningen og søg til 
samlingspladsen – se oversigten. Oplys din kontaktperson 
om, hvor du befinder dig.

Miljøpolitik
Du kan finde vores relevante certifikater og miljøpolitik på 
vores hjemmeside www.geveko-markings.com/about-us/
quality-environment/


