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Қауіптің жоқтығы туралы
мəлімдеме

Пайдаланушының қауіптің жоқтығы туралы мəлімдемесі қауіпсіз қолданысты
қамтамасыз етеді жəне қауіпті заттарды пайдаланған кездегі зиянды
əсерлерінен, сондай-ақ, регрессивтік талаптардан қызметкерлерімізді, көлік
кəсіпорнын жəне қоршаған ортаны қорғайды.
Барлық коммерциялық кəсіпорындар жұмыс орындарын ұйымдастыру
(ArbStättV) туралы қаулысында, жазатайым оқиғалардың алдын алу (UVV)
бойынша жарлықтарда, қауіпті заттарды пайдаланудағы ережелер (GefStoffV)
мен қоршаған ортаны қорау туралы нормативтік акттерде айтылған еңбекті
қорғау жөніндегі заңды жарлықтарды орындауы тиіс.

Көшіріп алып,
сорғышпен бірге
жіберіңіз.
Жүктеп алу:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Сорғыштар мен сəйкес керек-жарақтарын біздің мекенжайға қайта жіберген жағдайда, оларды тиісті тазаланған (адам
денсаулығы мен қоршаған ортаға зияны тимейтін) күйінде жіберуіңізді жəне қолданылған жұмыс ортасына қатысты
қауіптің жоқтығын растауыңызды сұраймыз.
Улы, микробиологиялық, жарылғыш, радиоактивті немесе адам денсаулығына қауіпті басқа да заттарды қолданған
жағдайда, жұмыс ортасына арналған қауіпсіздік төлқұжатын бізге жіберіп, оны пошта арқылы жіберуге тіркеуіңізді
сұраймыз.
Жоғарыда айтылған нұсқауларды орындамаған жағдайда, сорғыш жəне құрылғыны қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз
ететін іс-шаралар сіздің шотыңыздан жүргізіледі. Біз лас сорғыштар мен олардың керек-жарақтарын қабылдамау жəне
оларды тазартуға сіздің шотыңыздан жіберу құқығын сақтап қаламыз!
Осы сəйкестілік туралы мəлімдемені кері жөнелту қаптамасының сыртындағы анық көрінетін жерге орналастырып,
мүмкіндігінше, оны алдын ала қауіпсіздік төлқұжатымен бірге мына электрондық пошта мекенжайына жіберу қажет:
service-emea-gr@circor.com zu senden. Сəйкестілік туралы мəлімдемесіз кері жөнелтулердің оны алғанға дейін
өңделмейтінін түсінуіңізді сұраймыз.
Сорғыштар түрі:
Сериялық нөмірі:

o Сорғыш жөнелту/дайындаудан бұрын мұқият
босатылды, сондай-ақ, сырттай жəне іштей тазартылды.
o Айрықша алғышарттар талап етілмейді.

Сорғыш адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиянын
тигізетін қауіпті заттармен немесе басқа да жұмыс
орталарымен пайдаланылды ма?
o Жоқ
o Иə
Айдалған жұмыс ортасы:

o Қалдық сұйықтыққа, жуғыш құралдарға, жеке
қорғаныс құралдарына жəне утилизациялауға қатысты
айрықша алғышарттар талап етіледі (алдын ала
бағытталған/жөнелтімге тіркелген қауіпсіздік төлқұжаты
қажет).

UN/CAS нөмірі (қауіпсіздік төлқұжатын қараңыз):

o Аталған жұмыс ортасынан басқа қосымша қауіпсіздік
аспектілері есепке алынуы қажет пе (мысалы,
пайдаланылған тазарту құралына қатысты)?
Егер солай болса, қандай:

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

o Ағымдағы қауіпсіздік төлқұжаты тіркелген.
Радиоактивті немесе микробиологиялық жүктемеге ұшыраған жəне тиісінше тазартылмаған сорғыштар/
керек-жарақтарды кері алмаймыз.
Байланыс тұлғасы:
Тел./факс/эл. пошта:
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Құқықтық тұрғыдан міндетті болып табылатын мəлімдеме:
Осы мəлімдеменің сенімді жəне біздің тарапымыздан адал көзқараспен толтырылғанын растаймыз. Жөнелту қауіпті
заттарды орау, жөнелту жəне таңбалауға арналған қолданыстағы барлық заңдарға сəйкес орындалады. Жөнелтуші
кері жіберілген нысанның белгіленбеген ластануына қатысты орын алған залал үшін жауапты.

Елді мекен, күні
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Қолтаңбасы

Мөр

