
                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

Spørgsmål kan rettes til: 
 

Helsingør Turisttrafik 

Fabriksvej 1 
3000 Helsingør 

 
Telefon: +45 49 22 33 33 

Mail: mail@helsingorbus.dk 
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Miljøbevist busselskab -      
ISO 14001 Certificeret 

Vi følger 3F/TA overenskomst 
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Miljø- & Sikkerhedsregler 
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Velkommen til Helsingør Turisttrafik 

 
Helsingør Turisttrafik er ISO 14001 Certificeret. Det betyder 
firmaet og ansatte sætter mål og stiller krav både til os selv men 
også til gæster der besøger virksomheden.  
 
Vi vil gerne være en miljøbevist operatør og samarbejdspartner og 
sætter i den forbindelse årlige mål til forbedringer både hvad ang. 
miljø- og sikkerhed. Procedureren for at nå vores mål, gennemgås 
løbende og opdateres.  
 

Der er fastsat følgende regler som er gældende 
for alle som færdes på vores anlæg – personale, 
gæster og leverandører ect. 
 
Ansvar: 
Ved ankomst til anlægget, skal man gennemgå opsatte plancher 
samt beredskabsplanen. Alle er forpligtet til at efterleve miljø- og 
sikkerhedsregler. Følges instruktion ikke, kan det betyde 
bortvisning fra anlægget.  
 
Garage/Gård: 
Alt færdsel i garagen og gården skal foregå med forsigtighed og 
alle skal vise agtpågivenhed såvel over for gående som kørende 
busser/biler/varebiler m.m. for at udgå ulykker 
 
Der henvises til at vise hensyn for miljøet, ved ikke have 
unødvendig tomgang. 
 
Håndsprit: 
Vi henviser til, at alle benytter den opstillet håndsprit både på 
anlæg og i busser. 
 

Affald: 
Alt affald skal behandles efter gældende retningslinjer. Ethvert 
eksterne firma er forpligtige til, selv at bortskaffe alt affald i 
forbindelse med udført arbejde på anlægget, medmindre andet er 
aftalt med Helsingør Turisttrafik. 
 
Alkohol/Euforiserende stoffer: 
Det er ikke tilladt, at indtage eller være påvirket af Alkohol eller 
Euforiserende stoffer på anlægget.  
 
Rygning: 
Rygning kun tilladt i anviste område. Alt rygning indendørs og i 
busserne er forbudt.  
 
Parkering 
Parkering er kun tilladt på de dertil indrettede parkeringspladser 
eller efter anvisning fra den lokale ledelse. 
 
Parkering og Standsning er ikke tilladt foran portene til 
garageanlæg. 
 
Personlige værnemidler: 
Personlige værnemidler skal altid anvendes hvor det 
lovgivningsmæssigt eller ved skiltning er påbudt. 
Du skal selv medbringe det nødvendige sikkerhedsudstyr. 
 
Rengøring: 
Arbejdsstedet skal rengøres efter endt arbejde.  
 
Miljøforurening/Uheld: 
Forekommer der oliespild på anlægget, skal den opsatte miljøvogn 
med kattegrus benyttes. Forsøg at stoppe/begrænse udslippet og 
herefter kontakt ledelsen. 
 
Ved personulykke, dannes et overblik over situationen og tilkaldt 
nødvendig hjælp eller kontakt ledelsen.  


