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Recser mukana ”Pieni mutta vaarallinen” ‐kampanjassa

Huom!
Kaikki ajantasaiset oh‐
jeet ja materiaalit ovat
tulostettavissa täältä:

Recser on mukana keväällä 2012 alkaneessa
”Pieni mu a vaarallinen” ‐kampanjassa. Kam‐
panja pyrkii herä ämään ihmisiä kiinni ä‐
mään huomiota vaarallisiin jä eisiin ja kan‐
nustamaan niiden oikeaan laji eluun ja pa‐
lau amiseen. Vaarallinen jäte voi olla pieni‐
kokoinen ja ensisilmäyksellä via oman oloi‐
nen ‐ kuten paristo,
mu a väärään paikkaan
joutuessaan se voi aihe‐
u aa hai aa terveydel‐
le ja ympäristölle. Siksi
vaarallisen jä een la‐
ji elu ja oikeanlainen
käsi ely on tärkeää.

Kampanjamateriaaleissa on myös kauppojen
toimipaikkoihin sopiva juliste. Julisteen saa
lada ua ja tuloste ua A4 ja A3‐kokoisena
Recser Oy:n ko sivuilta www.recser.fi osion
”Kaupoille” alasivulta ”Ohjeet ja materiaalit”.
Lue lisää: www.vaarallinenjate.fi

www.recser.fi/?Kaupoille

Noutotilauksen saa teh‐

Turvallisen paristokeräyksen muistilista

tyä helposti nettitilaus‐
lomakkeella:

1. Sijoita paristokeräysas a paikkaan, jossa:

www.recser.fi/noutotilaus

 sitä voidaan valvoa, esimerkiksi kassojen
tai infopisteen läheisyyteen.
 ei ole herkäs palavaa materiaalia lähis‐
töllä.
 keräysas aa ei käytetä roska‐as ana.
 on huoneenlämpöistä, kuivaa ja josta ke‐
räysas a ei voi pudota.
 on sammutusvälineistö ja palo‐ ja/tai sa‐
vuhälytysjärjestelmä lähellä.
2. Laita palautusohjeet kulu ajien nähtäville
ja huolehdi, e ä ne noudate avissa.

 Kulu ajien saataville keräyslaa kon yh‐
teyteen tulee sijoi aa teippirulla li umpa‐
ristojen ja ‐akkujen napojen piiloon teip‐
paamista varten.
3. Tarkista keräysas an sisältö säännöllises
‐ mieluiten kerran päivässä ennen myymä‐
län sulkemista. Huolehdi erityises , e ä:
 as assa ei ole roskia tai muuta sinne kuu‐
lumatonta materiaalia kuten lamppuja,
sähkölai eita yms.
 li umparistojen ja ‐akkujen navat on tei‐
pa u piiloon oikosulkujen ehkäisemiseksi.

 Keräysas an yhteyteen sijoite avat pa‐
lautusohjeet saa tuloste ua Recserin ko‐
sivuilta.
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