TÁJÉKOZTATÓ
Regionális Hulladékkezelő Központ területére érkező látogatók/vendégek részére
Általános látogatási rendszabályok:
1) A Központ területére érkező látogatók/vendégek kötelesek betartani a Kísérő személyek utasításait,
különös tekintettel vészhelyzet kialakulása esetén
2) A Központ területén TILOS mindennemű rendbontás, fegyelmezetlen magatartás, alkohol és
tudatmódosítószer fogyasztása, továbbá szeszes ital vagy más, tudatmódosítószer hatása alatt álló,
bódult állapotban lévő személy beengedése
3) 10 év alatti gyermek a Regionális Hulladékkezelő Központot nem látogathatja.
4) 10 év feletti gyermek, felelős felnőtt kíséretében látogathatja a Regionális Hulladékkezelő Központot.
5) A Központ területére érkező vendégek/látogatók a kijelölt Kísérő felügyelete nélkül a Központban nem
közlekedhetnek/tartózkodhatnak!
6) TILOS letérni a Kísérő által kijelölt útvonalról.
7) A Központ területén a gyalogos közlekedés kizárólag láthatósági mellény és munkavédelmi sisak
viselése esetén engedélyezett, figyelembe véve a munkagépek közlekedő/munkavégzési útvonalát.
8) A járófelületek kialakításából adódó botlásveszély és az elszóródó hulladék miatt a látogatók számára
tűsarkú, vagy a lábat nem megfelelően védő cipő (saru) viselése balesetveszélyes, ezért zárt lábbeli
viselése ajánlott!
9) TILOS az átjárókon és védőkorlátokon kihajolni, azokon átmászni.
10) A Regionális Hulladékkezelő Központ területén található hulladékokhoz hozzányúlni TILOS.
11) TILOS a munkatársak bármilyen módon történő munkavégzésének megzavarása, a figyelem elvonása,
veszélyhelyzet okozása.
12) TILOS a Központban alkalmazott technológiai és egyéb rendszerekbe bármilyen illetéktelen
beavatkozás. (pl. gomb megnyomása)
13) A mobilis és telepített munkagépek, szállítószalagok hatósugarában tartózkodni TILOS, a kijelölt
védőtávolságot be kell tartani, a munkagépekhez hozzáérni, munkagépeket kezelni TILOS.
14) Függő/lengő teher alatt tartózkodni TILOS.
15) A Központ területén étel és ital fogyasztása TILOS.
16) A Központ területén dohányozni, nyílt lángot alkalmazni TILOS.
17) A Központ területén kép és hangrögzítés, külön engedély hiányában, TILOS.
18) Amennyiben a vendégek/látogatók a tilalmakat megsértik, a látogatókat Kísérő személy, vagy a
rendészeti szolgálat munkatársa jogosult a rendbontót kiutasítani, kivezetni a Központból.
19) A Központ területén a menekülési utak és vészkijáratok, irányfényekkel és biztonsági jelzésekkel,
valamint kiegészítő táblákkal vannak jelölve.
20) A létesítmények, helyiségek tűzvédelmi vonatkozású figyelmeztető és tiltó rendelkezéseit tartalmazó
előírások /dohányzás, nyílt láng használata, robbanásveszély stb./ betartása kötelező.
21) A Központ területén mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat, a tartózkodás/közlekedés
során (látogató/vendég sérelmére) bekövetkező balesetekért, vagyoni és anyagi károkért a
Társaság a felelősséget kizárja.
22) A Központ területére érkező vendégek/látogatók elfogadják és tudomásul veszik, hogy a Központ
teljes területén kamerás megfigyelő rendszer működik, mely kép-, és hanganyag rögzítésére
alkalmas.
A kép-, és hanganyagok a Társaságnál hatályban lévő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban
rögzítettek szerint kerülnek kezelésre/megőrzésre, a látogatásra való jelentkezéssel az
adatrögzítéshez a hozzájárulás megadottnak minősül.

