Certyfikat Bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie personelu TK Biotech, nasi Klienci proszeni są o wypełnienie Certyfikatu Bezpieczeństwa i podpisanie go
przez uprawnioną osobę przed wysyłką urządzenia do TK Biotech lub przed każdym serwisem wykonywanym na miejscu przez TK Biotech.
Prosimy o podanie następujących informacji na temat urządzenia:
Firma / Instytucja:

Użytkownik:

Telefon:

Email:

Urządzenie / nazwa części:

Numer seryjny:

Inżynier Serwisu (jeżeli dotyczy):
Powód wysyłki:

[ ] Modernizacja

[ ] Naprawa

[ ] Rekalibracja

[ ] Napr. gwarancyjna

[ ] Zwrot

[ ] Inne:

Czy urządzenie było narażone na niebezpieczne materiały (np. zakaźne lub radioaktywne
substancje, niebezpieczne chemikalia, toksyny, substancje rakotwórcze)?

[ ] TAK

[ ] NIE

Jeżeli NIE, proszę o podpisanie Certyfikatu Bezpieczeństwa poniżej.
Jeżeli TAK, proszę o wypełnienie następujących sekcji i podpisanie Certyfikatu Bezpieczeństwa poniżej.

Urządzenie było wystawione na działanie zakaźnych substancji.
Proszę opisać substancje i grupę ryzyka biologicznego:
Czy urządzenie zostało odkażone i/lub zdezynfekowane?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ ] TAK

[ ] NIE

[ ] TAK

[ ] NIE

Urządzenie było wystawione na działanie niebezpiecznych chemikaliów.
Proszę opisać substancje:
Czy urządzenie zostało odkażone?

Urządzenie było wystawione na działanie radioaktywnych substancji.
Proszę opisać substancje:
Czy urządzenie zostało odkażone?

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponosi za bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zdrowia personelu
TK Biotech poprzez umieszczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w tym dokumencie. TK Biotech nie
ma obowiązku serwisowania lub wysyłania urządzenia, jeżeli Certyfikat nie został prawidłowo wypełniony.
Przy wysyłce prosimy o załączenie wypełnionego Certyfikatu Bezpieczeństwa do urządzenia oraz dostarczenie kopii drogą mailową lub faxem.
W przypadku braku Certyfikatu Bezpieczeństwa, TK Biotech zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia urządzenia.
Potwierdzam, że urządzenie nie stwarza ryzyka dla zdrowia lub środowiska i jest gotowe do serwisu, pakowania lub wysyłki:

--------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Data (dd-mm-yyyy)

Użytkownik (Drukowane litery)

Podpis

TK Biotech Tomasz Kamiński· ul. Królewicza Jakuba 40 · 02-956 Warszawa
Tel. +48 22 642 06 04 · Fax +48 22 885 64 70 · office@tkbiotech.com.pl · www.tkbiotech.com.pl
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