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Σκοπός
Η καταγραφή της ποσότητας των επικίνδυνων ουσιών/χημικών που χρησιμοποιούνται στο ξενοδοχείο σας,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοσή σας και να την συγκρίνετε με τα
προηγούμενα χρόνια.

1: Αναγνωρίστε όλες τις επικίνδυνες ουσίες σας και πώς να τις μετράτε
Ως επικίνδυνη ουσία μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε μπορεί να είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο, τα άγρια
ζώα ή το περιβάλλον ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται υπό στερεά, υγρή ή αέρια μορφή. Στα ξενοδοχεία
τέτοιες ουσίες συχνά περιλαμβάνουν:
–
–
–
–
–
–
–
–

Χημικά καθαρισμού της πισίνας, όπως το χλώριο
Υλικά συντήρησης, όπως κόλλες, βερνίκια και βαφές
Καθαριστικά υλικά, όπως τα απολυμαντικά
Χημικά πλυντηρίων, όπως τα απορρυπαντικά
Οι μπαταρίες, οι λαμπτήρες και οι περιέκτες μελάνης/γραφίτη
Καύσιμα όπως το προπάνιο ή το ντίζελ
Ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούνται σε συσκευές ψύξης και κλιματιστικές μονάδες
Έλαια και ιδιαιτέρως τα ορυκτέλαια και τα λιπαντικά

2: Δημιουργήστε ένα έγγραφο όπου θα καταγράφετε τη χρήση αυτών των
ουσιών
Θα πρέπει να καταγράφετε όλα τα είδη των επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιείτε, τις ποσότητες που
έχετε αποθηκευμένες και αυτές που χρησιμοποιείτε. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να επικαιροποιείται
τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
–
–
–
–
–

Τον τύπο της ουσίας ή την χημική ονομασία της
Το όνομα του κατασκευαστή ή το εμπορικό σήμα της ουσίας
Το αν βρίσκεται σε συμπυκνωμένη μορφή που πρέπει να αραιωθεί ή αναμιχθεί
Την τρέχουσα ποσότητα που έχετε στην αποθήκη σας
Την ποσότητα που έχετε χρησιμοποιήσει από την τελευταία ενημέρωση του αρχείου σας

Μπορείτε να βρείτε ένα σχετικό αρχείο-υπόδειγμα με παραδείγματα στη «Ζώνη Μέλους». Στην περίπτωση
που ήδη έχετε ένα σύστημα ελέγχου αποθεμάτων στον υπολογιστή ή στα αρχεία της αποθήκη σας, όπου
καταγράφετε την κατανάλωση των επικίνδυνων ουσιών και των χημικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτά, αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και να επικαιροποιούνται
τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

3: Ενημέρωση του εγγράφου σας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Κάθε μήνα θα πρέπει να καταγράφετε τις ποσότητες που έχετε σε απόθεμα και τις ποσότητες που
χρησιμοποιήσατε από την τελευταία ενημέρωση του αρχείου.

4: Συμπεριλάβετε τις πληροφορίες αυτές στην ετήσια έκθεση αειφορίας
σας
Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από τα αρχεία σας για να αξιολογήσετε τις επιδόσεις σας σε σχέση με
τους στόχους μείωσης που έχετε θέσει και να διαπιστώσετε αν τα μέτρα που λαμβάνετε για τον
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και χημικών αποδίδουν. Θα πρέπει επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά για να αναζητήσετε βελτιωμένους τρόπους χρήσης των επικίνδυνων
ουσιών που θα σας βοηθήσουν να θέσετε νέους στόχους για περαιτέρω μείωση στην κατανάλωσή τους.
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