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Munkavédelmi feladatok
teljes körű ellátása,
kockázatértékelés

Részletek a túloldalon!
 

Környezetvédelmi
feladatok,

hulladékgazdálkodás
Részletek a túloldalon!

Tűzvédelmi feladatok
folyamatos ellátása,

tanácsadás. 
Részletek a túloldalon!
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 munkavédelmi feladatok teljes körű ellátása
munkavédelmi, kémiai, biológiai
kockázatértékelés készítése
munkabaleset kivizsgálása, bejelentése
munkavédelmi szabályzat készítése
munkavédelmi üzembe helyezés
egyéni védőeszköz juttatási rend készítése
foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének
mehatározása
munkavédelmi oktatás
építőipari biztonsági- és egészségvédelmi
koordináció
biztonsági és egészségvédelmi terv készítése

munkahelyi zajmérés, zajdózis mérés,
munkahelyi zajexpozíció meghatározása
környezeti zajvizsgálat
munkahelyi megvilágítás mérés, tartalékvilágítás,
biztonsági világítás vizsgálata 
munkahelyi klímaparaméterek vizsgálata,
munkahelyi komfortérzet (PMV- és PPD-index)
meghatározása
munkahelyi hőterhelés vizsgálata, WBGT-index
meghatározása 
munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata
(akkreditált laboratórium bevonásával)
villamos biztonsági felülvizsgálat (érintésvédelem
szabványossági felülvizsgálata)

MUNKAVÉDELEM
tűzvédelmi feladatok folyamatos
ellátása, tanácsadás
tűzvédelmi szabályzat készítése
tűzriadó terv készítése
tűzvédelmi házirend (lakó- és
üdülőépületek részére)
tűzvédelmi oktatás
tűzoltó készülék karbantartás,
tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata 

TŰZVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM

környezetvédelmi tervfejezet
készítése
hulladékkezelési szabályzat
készítése
hulladék nyilvántartás kidolgozása
hulladékgazdálkodási
engedélykérelem összeállítása
pontforrás engedélykérelem
összeállítása
környezetvédelmi
adatszolgáltatások elkészítése
zajkibocsátási kérelem elkészítése
környezetvédelmi tanácsadás

MŰSZERES VIZSGÁLATOK

KÉMIAI BIZTONSÁG
biztonsági adatlap összeállítás /
felülvizsgálat / aktualizálás
címketerv készítés
veszélyes keverék bejelentés (PCN
bejelentés)
UFI kód generálás
tevékenység bejelentés
biocid termék engedélyeztetés
kémiai kockázatértékelés
kémiai biztonsági tanácsadás

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
online oktatás
munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam
legionella kockázatértékelés, monitoring vizsgálat
medencés fürdők üzemeltetési szabályzata
munkahelyi veszély elhárítási terv készítése
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