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Kære leverandør

Oktober 2017

Fortum vil styrke sikkerheden og indfører ”SSG-access-card”
Som et led i Fortums vision om ”0 arbejdsulykker” og for at styrke vores indsats for miljø og arbejdsmiljø, har vi indført et forbedret sikkerhedskursus.
Kurset henvender sig til alle, som udfører arbejde for os, og det skal være gennemført inden 1. april
2017. Det skal sikre medarbejdernes generelle kendskab til de sikkerhedsmæssige udfordringer, der
kan opstå på store industriarbejdspladser. Som dokumentation for sikkerhedsuddannelsen modtager
alle et personligt adgangskort - SSG-access-card. Det skal altid medbringes og forevises på forlangende.
SSG-entre-kurset er webbaseret og udbydes via det svenske firma Standard Solutions Group. Kurset gennemføres via www.ssg.se. Det består af:
•

Et generelt modul, som gennemføres før arbejde på et af vores anlæg i Danmark (ca. 2 timer).
Kurset hedder ”SSG Entre Grundkursus – For arbejde i den danske industri”
(Bemærk- det svenske SSG kursus som er oversat til dansk – SSG Entre Grundkurs –
vil automatisk dukke op. Det er det forkerte kursus og det skal slettes. Vælg i stedet
SSG-Entre Grundkursus – for arbejde i den danske industri.)

•

Et ekstra modul, som gennemføres før arbejde på vores anlæg i Nyborg (ca. 20 min).
Kurset hedder ”SSG Entre Fortum Waste Solutions Nyborg (Ekokem)”

Følg vejledningerne som du finder her.
Sikkerhedstræningen er gældende i 3 år. Leverandøren betaler for support, administration og SSGkortet. Det koster 900 SEK pr. person. Regningen vil blive sendt direkte til leverandøren
I er velkommen til at kontakte SSG-support (svensk og engelsk) tlf. +46 6014 1510 eller Fortum Waste
Solutions på tlf. +45 2012 1271, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.
Fortum forventer, at den erhvervede viden om sikkerhed og miljøkrav efterleves ved arbejde på vores
anlæg. Skulle det mod forventning ikke ske, forbeholder vi os ret til at sanktionere leverandøren ift.
alvorligheden. Manglende overholdelse af sikkerhedsregler kan medføre påtale, advarsel eller bortvisning uden kompensation.
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Vi ser frem til sammen med jer at forbedre sikkerheden for alle medarbejdere.
Med venlig hilsen
Fortum Waste Solutions A/S

Thomas Agergaard
Administrerende direktør
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