SZOLGÁLTATÁS KATLÓGUS
Enviridis Bt.

BEMUTATKOZÁS

Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és
tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló
törvényekben és rendeletekben leírtak betartásához.
Több évtizedes szakmai tapasztalattal nyújtunk minőségi szolgáltatást hazai gyártók, importálók,
forgalmazók, szolgáltatók és felhasználók részére.
Céljaink a következők:


Levesszük azt a terhet a partnereink válláról, amelyet a folyamatos törvényi megfelelőség
jelent – dokumentálás, hatóságokkal való kommunikáció, bejelentési kötelezettségek,
oktatások és bejárások, jogszabálykövetés.



Partnereink teljes figyelmüket és energiájuk a saját üzletükre, vállalkozásukra tudják
fordítani tudván, hogy mi a háttérben biztos alapot biztosítunk ehhez munka-, tűz- és
környezetvédelmi szempontból.



A törvények és jogszabályok adta lehetőségek megvizsgálásával az Önnek legoptimálisabb
megoldást alkalmazzuk vállalkozására, szemben a sokszor költséges, általános
„keretmegoldásokkal”.



Közreműködésünkkel a környezet védelmét és az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos
munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit megteremtjük.



Megelőzze a helyszíni bírság, szabálysértési vagy büntetőjogi feljelentés kezdeményezését a
cégvezető, illetve a felelős személy ellen, amely akkor fordulhat elő, ha a munkáltató nem
tartja be a rá vonatkozó előírásokat.

Az alábbi szolgáltatásjegyzék alapján kérjen személyre szabott ajánlatot az info@enviridis.hu e-mail
címen, vagy a +36-1-4136930, +36-30-3373745 telefonszámokon.
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I. TŰZVÉDELEM
i.







Elkészítjük a tűzvédelmi iratokat:

Tűzvédelmi szabályzat: a helyi sajátosságokat figyelembe véve tartalmazza a helyi tűzvédelmi
szabályokat, a jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott tűzvédelmi
követelményeket.
Tűzriadó terv: a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni, ha a létesítmény az AC tűzveszélyességi osztályba tartozik, vagy művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális
létesítmény. Szükséges azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több
mint 300 fő tartózkodhat, a kereskedelmi szálláshelyre, vagy az olyan időszakos vagy állandó
jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy
tartózkodhat.
Tűzriadó gyakorlatokról készült iratok (jegyzőkönyvek)
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzvédelmi rendszeres bejárások
ii. Vállaljuk a tűzvédelmi oktatások megtartását:

A tűzvédelmi szabályok megismertetése és annak dokumentálása, ami kiterjed a munkavállalókra és a
gazdálkodó tevékenységet végzővel kapcsolatba kerülőkre is.




Oktatási nyilvántartások
Új belépők oktatása, tűzvédelmi továbbképzés, rendkívüli és pótoktatás
Tűzvédelmi szakvizsgaköteles munkakörök és munkavállalók nyilvántartása, a szakvizsgára
kötelezettek szakvizsga érvényességének nyilvántartása
iii. Egyéb tűzvédelmi szolgáltatásaink a tűzoltásra szolgáló eszközök,
berendezésekkel kapcsolatban:










Tűz- és munkavédelmi táblákra javaslat
Tűzoltó készülékek, tűzoltó berendezések, tűzcsapok nyilvántartása, ellenőrzése
Oltóvízforrások ellenőrzése
Tűzoltó felszerelések (tűzcsapszekrények, tűzcsap szerelvények, szórólapátok, tűzoltó vedrek,
stb.) nyilvántartása
Tűzivíz tároló medencék nyilvántartása
Biztonsági világítás lámpatesteinek és irányfények nyilvántartása, vészlétrák nyilvántartása
Tűzvédelmi eszközök (létra, kötél, stb.) házilagos felülvizsgálatának jegyzőkönyve
Közvetlen tűzjelző telefon vonalpróba napló
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II. MUNKAVÉDELEM
i.





Elkészítjük a munkavédelmi iratokat:

Munkavédelmi szabályzat elkészítése
Kockázatértékelés elvégzése
Mentési terv elkészítése
Egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjének kidolgozása
ii. Vállaljuk a munkavédelmi oktatások megtartását:







Oktatási nyilvántartások, oktatási tematika kidolgozása
Új belépők oktatása, munkavédelmi továbbképzés, rendkívüli és pótoktatás
Munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor
Munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor
Új technológia bevezetésekor
iii. Munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések:

Bejelentjük, kivizsgáljuk, és nyilvántartásba vesszük a munkabaleseteket és a foglalkozási
megbetegedéseket.
iv. Munkáltatói munkavédelmi ellenőrzés:
A munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
v. Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása:
Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a
technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a
munkakörnyezeti tényezők hatására.
vi. Létesítmény, munkahely, munkaeszköz, és technológiával kapcsolatos
szolgáltatásaink




Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
Időszakos biztonsági felülvizsgálat
Soron kívüli ellenőrzés
vii. Összehangolás előkészítése, végrehajtása:

Olyan munkahelyen szükséges, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat
egyidejűleg foglalkoztatnak.
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III.KÉMIAI BIZTONSÁG








REACH tanácsadás
Anyagok, készítmények osztályba sorolása
Veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények, tevékenység bejelentése
Biztonsági adatlap készítése
Kémiai kockázatbecslés elkészítése
Biocid anyagok bejelentése
Rákkeltő anyagokkal folytatott tevékenység szabályainak betartása, dokumentálása

IV. KÖRNYEZETVÉDELEM
A környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezetigénybevételt mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani,
nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére
bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.
i.



Elkészítjük bevallásokat:

a környezeti levegőre
a veszélyes és a nem veszélyes hulladékra
ii. Vállaljuk tanulmányok, tervek elkészítését:






Környezetvédelmi hatástanulmányok készítése
Környezetvédelmi kárelhárítási terv készítése
Vízvédelmi kárelhárítási terv készítése
Hulladékgazdálkodási terv készítése
iii. Környezetirányítási rendszer:




auditra való felkészítés
környezeti tényezők értékelése

ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.
Budapest 1073, Dob utca 66.
www.enviridis.hu

Telefon: +36-1-4136930
Tel/Fax: +36-1-4136931
Mobil: +36-30-3373745
E-mail: info@enviridis.hu

SZOLGÁLTATÁS KATLÓGUS
Enviridis Bt.

V. TELEPENGEDÉLYEZTETÉS
A telepengedélynek munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi adatokat is kell tartalmaznia.
Segítünk abban, hogy az Ön cége megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, amely szükséges
a telepengedély megszerzéséhez.

VI. HACCP RENDSZER KIALAKÍTÁSA
Több tízéves élelmiszerbiztonsági tapasztalattal rendelkezve garantáljuk, hogy egy olyan HACCP
rendszert készítünk Önnek, amely maximálisan az Ön üzletmenetére és tevékenységére van tervezve.
Felesleges adminisztrációtól mentesen, olyan sikeresen kipróbált módszert adunk a kezébe, amelyet
bárki könnyen tud alkalmazni a mindennapokban.
i.






Olyan tevékenységre és helyszínre szabott HACCP rendszert készítünk,
amely:

könnyen alkalmazható és adminisztrálható a mindennapokban, ezért kisebb anyagi és
munkaóra ráfordítást igényel
kevesebb büntethetőségi lehetőséget jelent
optimális helykihasználást biztosít
átlátható áruáramlás biztosít, ezért könnyen betanítható új alkalmazottnak is
segítenek abban hogy a forgalmi adatok alapján, javíthassa az üzletmenetének hatékonyságát

VII. ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAINK






Jogszabálykövetés
Hatóságokkal való kapcsolattartás
Állapotfelmérés környezet-, munka- és tűzvédelmi szempontok alapján
Megbízás alapján véletlenszerű auditok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi
ellenőrzés)
Beszerezzük a megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi eszközöket és egyéni védőeszközöket.
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