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GGVV  MMaacceerroo  SS..pp..AA..  èè  iill  rriiffeerriimmeennttoo  ssppeecciiaalliissttiiccoo  pprriinncciippaallee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  bbeerrggaammaassccoo  ssiiaa  ppeerr  llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  
ppuubbbblliicchhee,,  ssiiaa  ppeerr  llee  rreeaallttàà  iimmpprreennddiittoorriiaallii,,  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  ddeell  tteerrzziiaarriioo  cchhee  hhaannnnoo  nneecceessssiittàà  ddii  ssmmaallttiirree  nnootteevvoollii  
qquuaannttiittaattiivvii  ddii  ccaarrttaa::  ttiippooggrraaffiiee,,  lleeggaattoorriiee,,  ooffffiicciinnee  ggrraaffiicchhee,,  aazziieennddee  cchhee  ddiissppoonnggoonnoo  ddii  uunnaa  ffoorrttee  
mmoovviimmeennttaazziioonnee  ddii  iimmbbaallllii,,  mmaa  aanncchhee  bbaanncchhee,,  cceennttrrii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  eecccc..,,  ppeerr  ii  qquuaallii  rraapppprreesseennttaa  uunn  ppaarrttnneerr  
ssttrraatteeggiiccoo  ssiiaa  ssoottttoo  ll''aassppeettttoo  ddeelllloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeellllaa  ccaarrttaa  ssiiaa  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeell  rriissppeettttoo  eeccoo--aammbbiieennttaallee..    
MMeeddiiaannttee  llee  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee,,  iinnffrraassttrruuttttuurraallii  eedd  uummaannee  GGVV  MMaacceerroo  SS..pp..AA..  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  sseerrvviizzii  
ccoommpplleettii  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ccaarrttaa  ddaa  mmaacceerroo..  LLee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  ccoonnssiissttoonnoo  iinn::  
RRaaccccoollttaa  ee  ttrraassppoorrttoo  ddii  rriiffiiuuttii  ssppeecciiaallii  eedd  uurrbbaannii  nnoonn  ppeerriiccoolloossii..  

GGeessttiioonnee  ddii  rriiffiiuuttii  nnoonn  ppeerriiccoolloossii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  rreeccuuppeerroo  ((mmeeddiiaannttee  mmeessssaa  iinn  rriisseerrvvaa,,  cceerrnniittaa,,  ttrriittuurraazziioonnee  ee  

pprreessssaattuurraa))  ddii  rriiffiiuuttii  ddii  ccaarrttaa  ee  ccaarrttoonnee..    

CCoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  ddii  mmaatteerriiee  pprriimmee  sseeccoonnddaarriiee  ddii  ccaarrttaa  ee  ccaarrttoonnee..  IInntteerrmmeeddiiaazziioonnee  ddii  rriiffiiuuttii  ppeerriiccoolloossii  ee  nnoonn..  

IInn  uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  rriicceerrccaa  ddii  iinntteerrvveennttii  ee  iinniizziiaattiivvee  ccooeerreennttii  ccoonn  ii  pprroopprrii  oobbiieettttiivvii  vvoollttii  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo,,  
ll’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  iinntteeggrraattoo  ppeerr  ll’’aammbbiieennttee,,  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  èè  
ssttaattoo  uunn  uuttiillee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellll’’eecccceelllleennzzaa..  
PPrreessssoo  lloo  ssttaabbiilliimmeennttoo  èè  aaddoottttaattaa  llaa  pprreesseennttee  PPoolliittiiccaa,,  ccoonnffoorrmmee  aallllee  NNoorrmmee  UUNNII  EENN  IISSOO  1144000011::22000044  ee  OOHHSSAASS  
1188000011::22000077  bbaassaattaa  ssuuii  sseegguueennttii  pprriinncciippii  dd’’aazziioonnee::  
11..  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  NNOORRMMAATTIIVVAA  
GGaarraannttiiaammoo  ll’’iimmppeeggnnoo  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  lleeggaallii  eedd  aallllee  aallttrree  cchhee  ssoottttoossccrriivviiaammoo  mmeeddiiaannttee  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  
pprroocceedduurree  vvoollttee  aa  ggaarraannttiirree  uunn  ccoonnttiinnuuoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  ddeellllaa  
ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  VVeerriiffiicchhiiaammoo  ccoossttaanntteemmeennttee  llaa  ccoorrrreettttaa  ee  ll’’aaddeegguuaattaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  
nnoorrmmee  ddii  lleeggggee,,  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  ee  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  vvoolloonnttaarrii  aassssuunnttii..  
22..  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  
PPrriivviilleeggiiaammoo  ll’’aaddoozziioonnee  eedd  iill  ccoonnttiinnuuoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  eeccoonnoommiiccaammeennttee  pprraattiiccaabbiillii,,  ddeellllee  mmiigglliioorrii  tteeccnnoollooggiiee  
ddiissppoonniibbiillii..  II  pprrooddoottttii  ee  llee  mmaatteerriiee  pprriimmee,,  ggllii  iimmppiiaannttii,,  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ee  ii  pprroocceessssii  ssoonnoo  sscceellttii  aall  ffiinnee  ddii  pprreevveenniirree  
ll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  ee  ddii  ccoonnsseegguuiirree  uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  rriidduuzziioonnee  ddeeggllii  iimmppaattttii  ssuullll’’aammbbiieennttee  ee  ddeeggllii  eeffffeettttii  ssuullllaa  ssaalluuttee  ee  
ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  
33..  GGEESSTTIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  
NNeellll’’aammbbiittoo  ddii  uunn  pprroocceessssoo  ssiisstteemmaattiiccoo  mmoonniittoorriiaammoo  ii  ccoonnssuummii  ddii  rriissoorrssee  eenneerrggeettiicchhee  ee  ddii  mmaatteerriiee  pprriimmee,,  
ggeessttiiaammoo  ii  rriiffiiuuttii  pprrooddoottttii  eedd  aannaalliizzzziiaammoo  ggllii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ggeenneerraattii  ddaallllaa  nnoossttrraa  aattttiivviittàà;;  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  
nnoossttrraa  aatttteennzziioonnee  èè  rriivvoollttaa  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  iinncceennddiioo,,  aallllaa  mmiinniimmiizzzzaazziioonnee  ddeeii  fflluussssii  ddii  ttrraaffffiiccoo..  
44..  SSAALLUUTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  
AApppplliicchhiiaammoo  pprroocceedduurree  cchhee  ttuutteelliinnoo  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  ssaalluuttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii;;  ppeerr  nnooii  rriivveessttoonnoo  llaa  mmaassssiimmaa  
iimmppoorrttaannzzaa  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinnffoorrttuunnii,,  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellll’’eessppoossiizziioonnee  aall  rruummoorree  ee  aaggllii  iinnqquuiinnaannttii  aaeerrooddiissppeerrssii..  
GGaarraannttiiaammoo  ll’’iimmppeeggnnoo  aa  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  SSaalluuttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  ssuull  LLaavvoorroo  eedd  ii  rreellaattiivvii  rriissuullttaattii  ccoommee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  
ddeellllaa  ggeessttiioonnee  aazziieennddaallee..  
55..  FFOORRMMAAZZIIOONNEE,,  SSEENNSSIIBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE,,  CCOONNSSAAPPEEVVOOLLEEZZZZAA  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
CCii  iimmppeeggnniiaammoo  aa  ffoorrmmaarree  ee  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii  llaavvoorraattoorrii,,  ppeerr  aaccccrreesscceerree  iinn  lloorroo  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  ccoommppeetteennzzaa,,  
aaffffiinncchhéé  ppoossssaannoo  ssvvoollggeerree  ii  lloorroo  ccoommppiittii  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ppoossssaannoo  aassssuummeerree  llee  lloorroo  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
AAmmbbiieennttee,,  SSaalluuttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  ssuull  LLaavvoorroo  ee  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee,,  ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  
pprreesseennttee  ppoolliittiiccaa  ee  ddeell  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aammbbiieennttee,,  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa..  GGaarraannttiiaammoo  
ll’’iimmppeeggnnoo  aall  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  eedd  aallllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ii  lloorroo  rraapppprreesseennttaannttii  ppeerr  llaa  
ssiiccuurreezzzzaa..  
66..  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE,,  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
AAbbbbiiaammoo  aattttiivvaattoo  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  aaffffiinncchhéé  eessssii  ppaarrtteecciippiinnoo  iinn  mmooddoo  aattttiivvoo  ee  
rreessppoonnssaabbiillee  aallllee  ddeecciissiioonnii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  ll’’aammbbiieennttee,,  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa..  CCii  iimmppeeggnniiaammoo  aa  ddeeffiinniirree  ee  
ddiiffffoonnddeerree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’AAzziieennddaa  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  SSaalluuttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  ssuull  LLaavvoorroo  ee  ii  rreellaattiivvii  pprrooggrraammmmii  ddii  
aattttuuaazziioonnee..  
LLee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo,,  llaa  ccoommuunniittàà,,  ggllii  oorrggaannii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  llee  ppuubbbblliicchhee  aauuttoorriittàà  ssoonnoo  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  
iinnccoorraaggggiiaarree  rraappppoorrttii  ddiirreettttii  ee  ttrraassppaarreennttii  eedd  aa  ccoonnsseennttiirree  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  eevveennttuuaallii  oosssseerrvvaazziioonnii  ee  ssuuggggeerriimmeennttii..  
SSeennssiibbiilliizzzziiaammoo  ii  ffoorrnniittoorrii  ee  ii  cclliieennttii..  DDaarreemmoo  sseegguuiittoo  aa  ttuuttttee  llee  sseeggnnaallaazziioonnii  ppeerrttiinneennttii  pprroovveenniieennttii  ddaallllee  ppaarrttii  
iinntteerreessssaattee..  
77..  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  EEMMEERRGGEENNZZEE  
MMeettttiiaammoo  iinn  aattttoo  mmiissuurree  ssttrruuttttuurraallii  ee  ggeessttiioonnaallii  ppeerr  pprreevveenniirree  iinncciiddeennttii  aammbbiieennttaallii  eedd  iinnffoorrttuunnii  ee  ggaarraannttiirree  
uunn’’aaddeegguuaattaa  rriissppoossttaa  nneell  ccaassoo  qquueessttii  ssii  ddoovveesssseerroo  vveerriiffiiccaarree,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aall  rriisscchhiioo  iinncceennddiioo..  
88..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AAPPPPAALLTTAATTOORRII  CCHHEE  OOPPEERRAANNOO  NNEELL  SSIITTOO  
AApppplliicchhiiaammoo  pprroovvvveeddiimmeennttii  aattttii  aa  ggaarraannttiirree  cchhee  ggllii  aappppaallttaattoorrii  cchhee  ooppeerraannoo  nneell  ssiittoo  aaddoottttiinnoo  nnoorrmmee  eeqquuiivvaalleennttii  
aallllee  nnoossttrree  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aammbbiieennttee,,  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa..  
LLaa  DDiirreezziioonnee  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ddiiffffoonnddeerree  llaa  pprreesseennttee  PPoolliittiiccaa,,  aa  rreennddeerrllaa  ddiissppoonniibbiillee  aallllee  ppaarrttii  iinntteerreessssaattee  ee  aa  ffoorrnniirree  
llee  rriissoorrssee  uummaannee,,  ssttrruummeennttaallii  eedd  eeccoonnoommiicchhee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  rreennddeerrllaa  ooppeerraannttee  pprreessssoo  ttuuttttaa  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee..  LLaa  
ssuuaa  aattttuuaazziioonnee,,  aattttrraavveerrssoo  iill  SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee,,  èè  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’iinntteerraa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  aazziieennddaallee,,  ddaall  
DDaattoorree  ddii  LLaavvoorroo  ssiinnoo  aadd  ooggnnii  llaavvoorraattoorree,,  cciiaassccuunnoo  sseeccoonnddoo  llee  pprroopprriiee  aattttrriibbuuzziioonnii  ee  ccoommppeetteennzzee..  
LLaa  DDiirreezziioonnee  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  rriieessaammiinnaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaa  PPoolliittiiccaa  sstteessssaa  eedd  iill  SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  aattttuuaattoo..  
PPeeddrreennggoo,,  3300  oottttoobbrree  22001122  
LLaa  ddiirreezziioonnee  


