Data:
VISITA A L’ESTACIÓ PROVISIONAL DE TRANSFERÈNCIA: FUNCIONS I
RESPONSABILITATS
Educador designat pel Consell Insular d’Eivissa:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Donar instruccions de seguretat a l’inici de la visita al grup de visita i omplir aquest
formulari, de manera que es garanteixi que abans de començar la visita ha estat signat per
totes les parts.
En el cas de visites de centres educatius, no permetre l’entrada a grups de més de 30
alumnes, així mateix, haurà de garantir que el grup es troba en tot moment acompanyat
per un/a professor/a o monitor/a del mateix centre educatiu.
Repartir i comprovar a l’inici de la visita que tothom du armilla reflectant.
Avisar el personal de l’Estació quan el grup de visita entra a la zona operativa, per tal que
aturin la maquinària i els vehicles que hi hagin dins de l’Estació.
Avisar al personal de l’Estació quan el grup de visita arriba a la plataforma elevada de
descàrrega d’envasos lleugers, per tal que puguin tornar a posar en funcionament la
maquinària i els vehicles que hi hagin dins de l’Estació.
Comprovar que mentre el grup de visita es troba a la plataforma elevada de descàrrega
d’envasos lleugers, la tanca de protecció del fossat de descàrrega d’envasos lleugers es
troba en tot moment tancada, i la maquinària està totalment aturada.
Avisar el personal de l’Estació quan el grup de visita marxa de la plataforma elevada de
descàrrega d’envasos lleugers, per tal que aturin la maquinària i els vehicles que hi hagin
dins de l’Estació. Avisar el personal de l’Estació quan el grup de visita abandona el
recinte, per tal que puguin tornar a posar en funcionament la maquinària i els vehicles que
hi hagi dins de l’Estació.
Posar i treure la tanca mòbil que indica que hi ha persones visitant l’Estació.
Vetllar en tot moment per la seguretat de tots els membres del grup de visita.
L’educador designat pel Consell Insular d’Eivissa i el propi Consell Insular d’Eivissa
queden exempts de qualsevol tipus de responsabilitat per danys o perjudicis derivats de
l’incompliment d’aquestes normes i/o de les instruccions donades pel tècnic tant a l’inici
de la visita com durant el seu desenvolupament i fins la seva terminació i abandonament
del recinte per part del grup.
Així mateix l’educador designat pel Consell es reserva la facultat de suspendre temporal o
defintivament la visita en el cas de que el comportament del grup de visita o d’algun
membre del mateix comporti algun risc per a la integritat física de les persones presents o
per a les instal·lacions i materials de la planta.

EDUCADOR DESIGNAT PEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Signatura:

Nom i DNI:

Personal de l’Estació:
•
•
•
•

Estar atent a les indicacions de l’educador designat pel Consell Insular d’Eivissa, per tal
d’aturar o donar les instruccions per aturar la maquinària i els vehicles que es trobin dins
de l’Estació, ja siguin vehicles adscrits a l’Estació, com vehicles externs.
Garantir que es manté posada la tanca mòbil a l’entrada de l’Estació per avisar els
camions que hi ha una visita en curs.
Vetllar en tot moment per la seguretat de tots els membres del grup de visita.
Garantir que els conductors de vehicles estiguin atents a les indicacions del personal de
l’Estació, i que aturin el seu vehicle quan així se’ls indiqui.

PER PART DE L’ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA

Signatura:

Nom i DNI:
Grups de visita:
(Resposabilitats del professor/a en cas de centres educatius, o de cadascun dels visitants en la resta de casos)

•
•
•
•
•

•

Dur en tot moment posada l’armilla reflectant.
No separar-se del grup.
Seguir en tot moment les instruccions de l’educador designat pel Consell Insular d’Eivissa
i del personal de l’Estació.
No fumar dins del recinte de l’Estació.
En el cas de visites de grups de centres educatius, en els desplaçaments per l’interior de
l’Estació, sempre aniran encapçalats per l’educador designat pel Consell Insular d’Eivissa
i aniran tancats per un professor/a, per tal d’aconseguir que en els desplaçaments el grup
sigui el més compacte possible. Així mateix, el responsable del grup del centre educatiu
garanteix que no assisteix a les visites cap menor de 8 anys.
Dur calçat tancat i adequat.

PER PART DEL GRUP DE VISITA D’UN CENTRE EDUCATIU

Signatura de la persona responsable:

Nom i DNI:

Nom del centre educatiu:
PER PART DEL GRUP DE VISITA EN LA RESTA DE CASOS

Signatures de tots els assistents, indicant nom i DNI:

