Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid studiebesök
Sjömansängs återvinningscentral
Det är viktigt att du som besökarrepresentant noggrant läser igenom detta dokument. Förmedla sedan
informationen till din grupp (elever) inför ert studiebesök. Kvittensen på baksidan fyller du i, undertecknar och lämnar till guiden innan studiebesöket. Välkommen till Sjömansängs ÅVC!

1. Tillsynsplikt
Varje skola har genom ansvarig lärare tillsynsplikt
för sina elever. Det innebär att medföljande lärare
vid studiebesök på Sjömansängs ÅVC ansvarar
för elevernas hälsa och trygghet. Läs mer i 14 kap.
10 § skolförordningen (1971:235).
2. Inför varje studiebesök
• Utse och meddela kontaktperson (och ersättare), som är besökarens ombud.
• Tänk på att ha oömma kläder och rejäla skor.
• Ordnings- och säkerhetsföreskrifterna ska kvitteras och lämnas till guiden vid studiebesöket.
Saknas kvittens kan studiebesöket ställas in.
• Besöksparkering finns vid entrén till kontoret.
Generellt gäller att framfört eller uppställt fordon inte får hindra eller äventyra annan verksamhet.
3. Under varje studiebesök
• Utfärdade bestämmelser och instruktioner rörande säkerhet ska noggrant följas vid guidning
inom återvinningscentralens område.

• Läraren ansvarar för att eleverna respekterar
guidens hänvisningar, går i samlad grupp och
inte avviker från gruppen inom återvinningscentralens område.
• Läraren går sist i gruppen och ser till att samtliga elever följer guiden.
• Personer som inte följer våra regler och andra
särskilt viktiga bestämmelser kan med omedelbar verkan avvisas från området.
• Rökförbud råder i hela anläggningen.
• Avspärrningar: Uppsatta skyddsanordningar
och avstängningar måste respekteras.
• Uppsatt brandsläckningsutrustning får endast
användas till brandskydd.
• Vid Sjömansängs ÅVC finns larm installerat.
Vid larm skall lokalerna/området utrymmas
och gruppen följer guide till återsamlingsplats,
utanför grindarna.
Det är förbjudet att ställa upp branddörrar.
• Elsäkerhet: Ingen besökare rör något eluttag.

• Följ guiden vid rundvandringen i samlad grupp
och behåll varselvästen på under hela besöket.
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Kvittens
Lämnas till guiden vid studiebesök på Sjömansängs återvinningscentral.

Skola/Besökare:_______________________________________________________________________________
Klass:___________________________________________________________________________________________
Datum:_________________________________________________________________________________________

Jag, som medföljer vid studiebesöket, har mottagit, läst och förmedlat ovanstående
ordnings- och säkerhetsföreskrifter och förbinder mig härmed att tillämpa och beakta
dessa.
Datum och underskrift:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Mobilnummer och E-postadress:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

