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MÅLSETTING
Ekornes® Beds AS skal være en sikker og god bedrift, for både ansatte og
nærmiljøet
Ekornes® tar arbeidet med sikkerhet alvorlig, både med tanke på egne
ansatte og de som bor og ferdes i våre omgivelser.
Vi ønsker å drive bedriften på en slik måte at vi ikke legger begrensninger på
annen aktivitet eller skader naturen i våre omgivelser. Vi bestreber oss på at
samfunnet skal ha tillit til oss, og vi ønsker å ha et godt forhold til våre
naboer. Formålet med denne informasjonen er å gjøre våre naboer kjent med
vår virksomhet sett fra et sikkerhetsperspektiv.
MILJØ
Produksjon av madrasser på Ekornes® medfører at vi må håndtere store
mengder råvarer og biprodukter der noe av dette kan føre til forurensing.
Produksjon av skumplast kan føre til utslipp dersom sikringssystemene
svikter. Arbeidet med å redusere alle former for utslipp og støy har høy
prioritet og er en kontinuerlig prosess.
SIKKERHET
Ekornes® har fokus på sikkerhet og arbeidet omkring dette. Systematisk
vedlikehold og ulykkesforebyggende arbeid skal redusere muligheten for at
ulykker eller uønskede hendelser oppstår.
EKORNES® Beds AS OMFATTES AV FØLGENDE FORSKRIFTER
«Forskrift av 1 Juli 2016. Ikrafttredelse 1 Juni 2017 om å forebygge og
begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier
forekommer (Storulykkeforskriften)».
Forskriften gjelder for enhver landbasert virksomhet hvor det håndteres
giftige eller på andre måter farlige kjemikalier.
Ekornes® har utarbeidet en sikkerhetsrapport for virksomheten i henhold til
forskriftens §9, som er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB).

BESKRIVELSE AV PRODUKTET SOM OMFATTES AV FORSKRIFTENE
Polyuretan (PUR) er et av de vanligste og mest allsidige plastmaterialene.
Vi omgås og er i berøring med PUR daglig både i arbeid og i fritiden. PUR
finnes i utallige produkter, fra maling, lakk, møbler mm. Felles for alle PURprodukter er at det inngår ulike kjemiske stoffer i fremstillingsprosessen,
hvorav enkelte kan ha helse-, miljø- og sikkerhetsmessige egenskaper som
krever spesielle tiltak i visse faser av produktenes livsløp. Isocyanat inngår
som et nødvendig råstoff i all PUR-produksjon.
Hos Ekornes® brukes Isocyanat i produksjon av skumplast.

BEREDSKAP
Beredskapen ved Ekornes® omfatter organisering og handlinger under
alvorlige uventede hendelser, brann, eksplosjon, personulykker og akutte
utslipp.
Bedriften har eget industrivern som til enhver tid er i beredskap, og som trer i
funksjon ved behov.
VARSLING AV UØNSKET HENDELSE
Generelt
I tilfelle en hendelse/ulykke skal allmennheten straks etterkomme de råd og
henstillinger som gis fra politi og redningstjenestene. Ved uhell, ved unormale
hendelser og ulykker som kan påvirke befolkningen, vil det bli gitt varsel.
Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politiet eller redningsledelse
gjennom media eller ved direkte informasjon.
VED OPPHOLD UTENDØRS
Observer vindretningen – gass og røyk sprer seg med vinden. Beveg deg på
tvers av vindretningen dersom du er i gass eller røykfylte områder, da dette
er korteste vei ut av fareområdet.
VED OPPHOLD INNENDØRS
Lukk dører, vinduer og ventiler- slå av vifter/ventilasjonsanlegg med inntak av
frisk luft. Pust gjennom et fuktig tøystykke dersom gass eller røyk merkes.
FØRSTEHJELP
Innånding. Hvis noen føler seg uvel ved eksponering av gass/røyk, flytt
vedkommende til et ikke forurenset område. Fortsatt ubehag kontakt lege.

