Drogi przedsiębiorco!
Miasto Gdańsk pragnie zaprosić Państwa firmę, do zaangażowania w międzynarodowym projekcie
NonHazCity, który ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków, jakie stwarza dla środowiska
i zdrowia mieszkańców, emisja niebezpiecznych substancji chemicznych w regionie Morza
Bałtyckiego.
Dlaczego projekt NonHazCity?
Wiele produktów chemicznych, które są wykorzystywane na co dzień w Państwa firmie (m.in. środki
czyszczące, detergenty, profesjonalne kosmetyki, etc.) mogą zawierać substancje chemiczne, które są
niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Substancje te mogą nie wykazywać
natychmiastowych efektów, ale regularna na nie ekspozycja może powodować problemy
długoterminowe, m.in. choroby zawodowe pracowników lub wywierać negatywny wpływ
na środowisko naturalne, poprzez emisję substancji niebezpiecznych do wód powierzchniowych.
W celu ochrony zdrowia pracowników i klientów, a także środowiska naturalnego, ważne jest
zidentyfikowanie substancji niebezpiecznych oraz, w miarę możliwości, ograniczenie stosowania ich
poprzez wybór produktów alternatywnych, nie zawierających substancji szkodliwych lub
posiadających w swym składzie mniejsze ich ilości. Większość produktów przeznaczonych do użytku
profesjonalnego posiada swoje bezpieczniejsze, ekologiczne zamienniki, które maja taką sama
wydajność i cenę.
Co projekt NonHazCity może zaoferować Państwa firmie?
Specjaliści w dziedzinie chemii i ochrony środowiska mogą zaoferować Państwu przeprowadzenie
bezpłatnej inwentaryzacji wyrobów stosowanych w Państwa firmie, w celu określenia, czy zawierają
one niebezpieczne substancje, które należałoby wyeliminować. Jeśli zostaną zidentyfikowane
substancje problematyczne, eksperci pomogą znaleźć alternatywne produkty, które będą mogły być
stosowane bez obaw o zdrowie Państwa pracowników, klientów i bez szkody dla środowiska
naturalnego.
W dobie propagowania zdrowego trybu życia oraz postawy ekologicznej takie działania Państwa
firmy na pewno zostaną docenione przez stałych, jak i nowych klientów.
Wszystkie informacje uzyskane z Państwa firmy przez ekspertów projektu będą traktowane jako
poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Chęć uczestnictwa w projekcie NonHazCity można zgłosić kontaktując się z lokalnym koordynatorem
projektu:
dr Małgorzata Drewnowska, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska
e-mail: malgorzata.drewnowska@gdansk.gda.pl, telefon: 58 526 80 79

Mniej substancji niebezpiecznych to czystsze miasto!

