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Intereuropa d.d. kot vodilno logisticno podjetje V Sioveniji in jugovzhodni Evropi
zagotavlja izvajanje vseh vrst logisticnih resitev. Pri izvajanju dejavnosti se srecujemo
tudi z nevarnimi snovmi. Zavedamo se, da s svojo dejavnostjo skladiscenja nevarnih
snovi predstavljamo nevarnost za zaposlene, okoliske prebivalce in naravno okolje.

Z namenom varstva zaposlenih, varstva okoliskih prebivalcev in naravnega okolja pred
tveganji zaradi vecjih nesrec z nevarnimi kemikalijami smo v podjetju sprejeli izhodisca
za preprecevanje vecjih nesrec.

~ Pristojnosti, odgovornosti in potrebna usposobljenost zaposlenih in tistih, ki v
obratih, kjer se skladiscijo nevarne kemikalije, obcasno izvajajo dela, so
nedvoumno opredeljene in zapisane.

~ Sistematicno prepoznamo vecje nesrece, ki bi se lahko zgodile v podjetju in
ocenjujemo njihovo verjetnost in mozne skodljive posledice.

~ Zagotavljamo izvajanje vseh potrebnih ukrepov za zmanjsanje tveganj za
nesrece pri obicajnem obratovanju in obicajnih postopkih povezanih s
skladiscenjem ter njihovo dosledno upostevanje v praksi.

~ Zaposleni v obratih kjer se skladiscijo nevarne kemikalije se redno izobrazujejo,
usposabljajo in seznanjajo z vsebinami s podrocja obvladovanja nevarnosti
vecjih nesrec. V ta usposabljanja vkljucujemo tudi obcasne izvajalce del
(pogodbena podjetja).

~ Zagotavljamo, da so zaposleni in pogodbeni delavci, v obratih kjer se skladiscijo
nevarne kemikalije, seznanjeni z moznostjo nastanka vecjih nesrec in da so
usposobljeni za preprecevanje vecjih nesrec in zmanjsevanje njihovih posledic.

~ Za delovne postopke izdelujemo navodila za deja in spremljamo njihovo
izvajanje v praksi.

~ Preglede in vzdrzevanje varnostno pomembne opreme izvajajo pooblasceni
izvajalci v skladu z navodili proizvajalcev in v skladu s predpisi.

~ Skrbno nacrtujemo uvajanje sprememb in novih naprav, procesov in opreme, ki
bi lahko kakorkoli vplivale na varnost obratovanja.

~ Redno preverjamo, ali se postopki, sistemi in ureditve sistema obvladovanja
varnosti ustrezno upostevajo in izvajajo tudi v praksi.
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~ obratovanje obrata brez vecjih nesrec,
~ izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, tehnicnih predpisov in standardov,
~ ucinkovita usposobljenost delavcev,
~ zagotavljanje ucinkovitega nadzora, kontrole in preventivno/ korektivno

delovanje,
~ ucinkovita izmenjava strokovnih znanj, izkusenj in dobrih praks,
~ uvajanje sprememb v obratu z vidika zmanjsevanja tveganja za vecje nesrece,
~ pripravljenost na ukrepanje v primeru vecjih nesrec in zmanjsevanje njihovih

posledic na najmanjso moino raven,
~ izbor ustreznih pogodbenih izvajalcev del.

S sprejeto zasnovo preprecevanja vecjih nesrec se zavezujemo, da bomo z ustreznimi
sredstvi, organizacijo in sistemom vodenja zagotavljali visoko stopnjo varstva pred
vecjimi nesrecami.

V obratih, ki predstavljajo tveganje za okolje, se z zasnovo preprecevanja vecjih nesrec
seznanijo vsi zaposleni in obcasni prisotni sodelavci (dobavitelji, pogodbena podjetja,
zunanji izvajalci del).

Zasnova preprecevanja vecjih nesrec se redno pregleduje in po potrebi posodablja in
spreminja.

Javnosti je zasnova preprecevanja vecjih nesrec na voljo na spletni strani podjetja
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