
  

  

11..00  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  aanndd  PPrreeppaarreeddnneessss  11..00  IInntteerrvveennttiioonn  eenn  ccaass  dd’’uurrggeennccee  eett  ccaappaacciittéé  
dd’’iinntteerrvveennttiioonn    

11..11  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  iittss  oowwnn  ssppiillll  ffoorr  
rreessppoonnssee  pprroocceedduurreess  ssppiillllss  ccrreeaatteedd  bbyy  iittss  oowwnn  
eemmppllooyyeeeess,,  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  VVIIAA’’ss  EEmmeerrggeennccyy  
RReessppoonnssee  PPrroocceedduurreess..  

1.1 Le Prestataire de services doit élaborer ses propres 
mesures d’intervention en cas de déversements 
causés par ses propres employés, ces mesures 
devant être compatibles avec les Procédures 
d’urgence de VIA. 

11..22  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  ttoo  tteesstt  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy  iittss  ssppiillll  
rreessppoonnssee  pprroocceedduurreess  wwiitthh  iittss  ssttaaffff  oonn--ssiittee  aatt  
________________  ((llooccaattiioonn))  ooppeerraatteedd  bbyy  VVIIAA..  

11..22  AAuu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  ppaarr  aannnnééee,,  llee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  
sseerrvviicceess  ddeevvrraa  tteesstteerr  aavveecc  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  sseess  
pprrooccéédduurreess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  ccaass  ddee  ddéévveerrsseemmeennttss,,  
ssuurr  ppllaaccee,,  àà  ______________  ((ssiittee))  ooppéérréé  ppaarr  VVIIAA  

11..33  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  ttoo  ppoosssseessss  aallll  nneecceessssaarryy  ssuupppplliieess  
ttoo  ccoonnttaaiinn  ssppiillllss  ppootteennttiiaallllyy  ccrreeaatteedd  bbyy  iittss  oowwnn  
aaccttiivviittiieess..  

11..33  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ddooiitt  ppoossssééddeerr  ttoouutt  llee  
mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ccoonntteenniirr  lleess  ddéévveerrsseemmeennttss  
ppoouuvvaanntt  ppootteennttiieelllleemmeenntt  êêttrree  ccaauussééss  ppaarr  sseess  pprroopprreess  
aaccttiivviittééss..  

  

22..00  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  2.0 Protection de l’environnement 

22..11  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr’’ss  aaccttiivviittiieess  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  
iimmppaaccttss  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaabbllee  
mmuunniicciippaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  ffeeddeerraall  eennvviirroonnmmeennttaall  
llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  

22..11  LLeess  aaccttiivviittééss  dduu  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  eett  lleeuurr  
iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeevvrroonntt  êêttrree  ccoonnffoorrmmeess  
àà  ttoouutteess  lleess  llooiiss  eett  àà  ttoouuss  lleess  rrèègglleemmeennttss  
mmuunniicciippaauuxx,,  pprroovviinncciiaauuxx  eett  ffééddéérraauuxx  aapppplliiccaabblleess  
vviissaanntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

22..22  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  rreessppeecctt  VVIIAA’’ss  
eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  aanndd  iittss  
oobbjjeeccttiivveess,,  nnoottaabbllyy  sseeggrreeggaattiioonn  aanndd  ddiissppoossiittiioonn  ooff  
hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee,,  iinntteerrddiiccttiioonn  ooff  sseewweerriinngg  ooff  
pprroohhiibbiitteedd  wwaassttee,,  ssttoorraaggee  ooff  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  
aanndd  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  sseeggrreeggaattiioonn  aanndd  
ddiissppoossiittiioonn  ooff  rreeccyyccllaabbllee  ssoolliidd  wwaassttee..  

22..22  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  rreessppeecctteerraa  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  
ggeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  VVIIAA  eett  sseess  oobbjjeeccttiiffss,,  
nnoottaammmmeenntt  llaa  ssééggrrééggaattiioonn  eett  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddee  ttoouuss  
lleess  ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx,,  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  jjeetteerr  ddeess  
ddéécchheettss  iinntteerrddiittss  ddaannss  lleess  ééggoouuttss,,  ll’’eennttrreeppoossaaggee  ddeess  
pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  eett  ddeess  mmaattiièèrreess  ddaannggeerreeuusseess  eett  llaa  
ssééggrrééggaattiioonn  eett  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  ssoolliiddeess  
rreeccyyccllaabblleess..   

2.3  Service Provider shall allow access to its 
premises, employees and environmental records 
to VIA’s environmental auditing and inspection 
team. 

22..33  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ppeerrmmeettttrraa  àà  ll’’ééqquuiippee  ddee  
vvéérriiffiiccaattiioonn  eett  dd’’iinnssppeeccttiioonn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  VVIIAA  dd’’aavvooiirr  aaccccèèss  àà  sseess  lliieeuuxx,,  
àà  sseess  eemmppllooyyééss  eett  àà  sseess  ddoossssiieerrss  eenn  mmaattiièèrree  
dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

22..44  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  iimmpplleemmeenntt  mmiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess,,  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss,,  oorr  pprreevveennttiivvee  
aaccttiioonnss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  VVIIAA’’ss  eennvviirroonnmmeennttaall  
aauuddiittiinngg  tteeaamm  aanndd  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  VVIIAA’’ss  mmaannaaggeerr  
iinn  aauutthhoorriittyy..   

22..44  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  mmeettttrraa  eenn  œœuuvvrree  lleess  
mmeessuurreess  dd’’aattttéénnuuaattiioonn,,  lleess  mmeessuurreess    ccoorrrreeccttiivveess  oouu  
lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  iiddeennttiiffiiééeess  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  
ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  
VVIIAA,,  sseelloonn  lleess  ddiirreeccttiivveess  dduu  ddiirreecctteeuurr  eenn  ppoossttee..  

  



  

33..00  CChhlloorroofflluuoorrooccaarrbboonn  ((CCFFCC))  33..00  CChhlloorroofflluuoorrooccaarrbbuurreess  ((CCFFCC))  

33..11            TThhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  wwaarrrraannttss  tthhaatt  iittss  ooppeerraattiioonnss  
aass  rreellaatteedd  ttoo  rreeffrriiggeerraattiioonn  ssyysstteemmss,,  aaiirr  
ccoonnddiittiioonniinngg  ssyysstteemmss  aanndd  ffiirree  eexxttiinngguuiisshhiinngg  
ssyysstteemmss  aarree  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  FFeeddeerraall  
HHaallooccaarrbboonn  RReegguullaattiioonnss  aanndd  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  aanndd  
rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  PPrroovviinnccee  ooff  ________________________,,  aanndd  
tthhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  iittss  ooppeerraattiioonnss  
iinn  ccoommpplliiaannccee  tthheerreettoo..    TThhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  
bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  ppeerrmmiittss,,  rreeccoorrddss  
aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaabbllee  
rreegguullaattiioonnss..  

33..11        LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ggaarraannttiitt  qquuee  sseess  aaccttiivviittééss  
ttoouucchhaanntt  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rrééffrriiggéérraattiioonn,,  lleess  ssyyssttèèmmeess  
ddee  cclliimmaattiissaattiioonn  eett  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’eexxttiinnccttiioonn  ddeess  
iinncceennddiieess  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  aauu  RRèègglleemmeenntt  ffééddéérraall  ssuurr  
lleess  hhaallooccaarrbbuurreess,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’aauuxx  llooiiss  eett  
rrèègglleemmeennttss  aapppplliiccaabblleess  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ________________  
eett  llee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ss’’eennggaaggee  àà  lleess  
mmaaiinntteenniirr  ccoonnffoorrmmeess  àà  cceess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss..  LLee  
PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  sseerraa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  
ccoonnsseerrvveerr  ddeess  ppeerrmmiiss,,  ddeess  ddoossssiieerrss  eett  ddee  llaa  
ddooccuummeennttaattiioonn  àà  jjoouurr,,  tteell  qquu’’iill  eesstt  eexxiiggéé  eenn  vveerrttuu  
ddeess  rrèègglleemmeennttss  aapppplliiccaabblleess..  

  

44..00  TTiiddiinneessss  ooff  PPrreemmiisseess  44..00  PPrroopprreettéé  ddeess  lliieeuuxx  

44..11  TThhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  
iinn  aa  ttiiddyy  ccoonnddiittiioonn  aanndd  ffrreeee  ffrroomm  tthhee  aaccccuummuullaattiioonn  
ooff  wwaassttee  pprroodduuccttss  aanndd  ddeebbrriiss,,  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  
ccaauusseedd  bbyy  VVIIAA,,  ootthheerr  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerrss  oorr  tthheeiirr  
eemmppllooyyeeeess..    HHaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaall  aanndd  ppeettrroolleeuumm  
pprroodduuccttss  ttoo  bbee  ssttoorreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  
aapppplliiccaabbllee  mmuunniicciippaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  ffeeddeerraall  
rreegguullaattiioonnss,,  aanndd  wwiitthh  VVIIAA’’ss  eennvviirroonnmmeennttaall  
mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm..  

44..11  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  mmaaiinnttiieennddrraa  lleess  aaiirreess  ddee  
ttrraavvaaiill  pprroopprreess  eett  lliibbrreess  ddee  ttoouuttee  aaccccuummuullaattiioonn  ddee  
ddéécchheettss  eett  ddee  ddéébbrriiss  aauuttrreess  qquuee  lleess  ddéécchheettss  eett  ddéébbrriiss  
ccaauussééss  ppaarr  VVIIAA  oouu  ppaarr  dd’’aauuttrreess  eennttrreepprreenneeuurrss  eett  
lleeuurrss  eemmppllooyyééss..  LLeess  mmaattiièèrreess  ddaannggeerreeuusseess  eett  lleess  
pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  ddeevvrroonntt  êêttrree  eennttrreeppoossééss  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  
pprroovviinncciiaauuxx  eett  ffééddéérraauuxx  aapppplliiccaabblleess,,  aaiinnssii  qquu’’aauu  
ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  VVIIAA..  

44..22  TThhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  rreemmoovvee  iittss  ssuurrpplluuss  
pprroodduuccttss,,  ttoooollss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaacchhiinneerryy  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt  nnoott  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  wwoorrkk..    IItt  sshhaallll  aallssoo  rreemmoovvee  wwaassttee  
pprroodduuccttss  aanndd  ddeebbrriiss  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  ccaauusseedd  bbyy  
VVIIAA,,  ootthheerr  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerrss  oorr  tthheeiirr  eemmppllooyyeeeess,,  
aanndd  lleeaavvee  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  cclleeaann  aanndd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  
ooccccuuppaannccyy  bbyy  VVIIAA  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd..    
DDiissppoossiittiioonn  ooff  wwaassttee  ttoo  bbee  ddoonnee  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  CCllaauussee  22..00  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn..  

44..22  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  eennllèèvveerraa  ttoouuss  lleess  pprroodduuiittss  
eexxccééddeennttaaiirreess,,  lleess  oouuttiillss,,  lleess  mmaacchhiinneess  ddee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llee  mmaattéérriieell  lluuii  aappppaarrtteennaanntt  qquuii  nnee  
ssoonntt  ppaass  rreeqquuiiss  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  rreessttaanntt..    
IIll  eennllèèvveerraa  aauussssii  ttoouuss  lleess  ddéécchheettss  eett  ddéébbrriiss  aauuttrreess  
qquuee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ccaauussééss  ppaarr  VVIIAA  oouu  ppaarr  dd’’aauuttrreess  
eennttrreepprreenneeuurrss  eett  lleeuurrss  eemmppllooyyééss,,  eett  llaaiisssseerraa  lleess  aaiirreess  
ddee  ttrraavvaaiill  pprroopprreess  eett  ccoonnvveennaabblleess  ppoouurr  êêttrree  
ooccccuuppééeess  ppaarr  VVIIAA,,  àà  mmooiinnss  dd’’iinnddiiccaattiioonnss  
ccoonnttrraaiirreess..  LL’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  22..00  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

55..00  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReegguullaattiioonnss  55..00  RRèègglleemmeennttss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  
  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

5.1 All Federal, Provincial, Municipal laws and 
regulations pertaining to environmental protection 
shall be applied by the Service Provider. 

55..11  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  rreessppeecctteerraa  ttoouutteess  lleess  llooiiss  
eett  ttoouuss  lleess  rrèègglleemmeennttss  ffééddéérraauuxx,,  pprroovviinncciiaauuxx  eett  
mmuunniicciippaauuxx  vviissaanntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

55..22  TThhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  ffoollllooww  aannyy  iinnssttrruuccttiioonnss  
ggiivveenn  bbyy  VVIIAA,,  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  
pprrootteeccttiioonn..  

55..22  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ssuuiivvrraa  ttoouutteess  lleess  
iinnssttrruuccttiioonnss  qquuii  lluuii  sseerroonntt  ffoouurrnniieess  ppaarr  VVIIAA  
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  



  

55..33  AAllll  aaccttiivviittiieess  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  VVIIAA’’ss  pprrooppeerrttyy  mmuusstt  
bbee  ddoonnee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  VVIIAA’’ss  eennvviirroonnmmeennttaall  
mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ((RReessiidduuaall  HHaazzaarrddoouuss  
MMaatteerriiaallss,,  aanndd  ssoolliidd  wwaassttee  ddiissppoossaall  aanndd  rreeccyycclliinngg  
wwoorrkk  iinnssttrruuccttiioonnss))..  

55..33  TToouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  qquuii  ssee  ddéérroouulleerroonntt  ssuurr  llaa  
pprroopprriiééttéé  ddee  VVIIAA  ddeevvrroonntt  êêttrree  ccoonnffoorrmmeess  aauu  
ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  VVIIAA  
((ddiirreeccttiivveess  ddee  ttrraavvaaiill  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  
mmaattiièèrreess  ddaannggeerreeuusseess  rrééssiidduueelllleess  eett  ll’’eennllèèvveemmeenntt  eett  
llee  rreeccyyccllaaggee  ddeess  ddéécchheettss  ssoolliiddeess))..  

55..44  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr’’ss  ssuuppeerrvviissoorr  sshhaallll  aatttteenndd  aa  
ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn((ss))  oonn  VVIIAA’’ss  eennvviirroonnmmeennttaall  
eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess  aass  pprroovviiddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  
ttiimmee..  

55..44  LLee  ssuuppeerrvviisseeuurr  dduu  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  aassssiisstteerraa  àà  
uunnee  oouu  ddeess  ssééaannccee((ss))  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  lleess  pprrooccéédduurreess  
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  ccaass  dd’’uurrggeennccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
ddee  VVIIAA  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  ddeess  aassppeeccttss  
ppaarrttiiccuulliieerrss  dduu  ccoonnttrraatt,,  tteell  qquuee  pprréévvuu  ppaarr  llee  
ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  pprroojjeett  ddee  VVIIAA..  

  
55..55    TThhee    SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  wwaarrrraannttss  tthhaatt  iittss  ooppeerraattiioonnss  

aarree  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaabbllee  llaawwss,,  
rreegguullaattiioonnss,,  bbyy--llaawwss  aanndd  ppeerrmmiittss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iittss  
ooppeerraattiioonnss  aass  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  LLaawwss  ooff  ________________  
aanndd  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  iittss  ooppeerraattiioonnss  iinn  ccoommpplliiaannccee  
tthheerreettoo..    MMoorree  nnoottaabbllyy,,  tthhee  SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeerr  sshhaallll  
uunnddeerrttaakkee  ttoo  aacctt  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  aallll  mmeeaassuurreess  
wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssaaffeettyy,,  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee,,  
eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ffiirree  pprrootteeccttiioonn..    TThhee  SSeerrvviiccee  
PPrroovviiddeerr  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  ffeeeess,,  cchhaarrggeess  
oorr  ootthheerr  ssuummss  dduuee  iimmppoosseedd  bbyy  ssuucchh  llaawwss,,  
rreegguullaattiioonnss,,  bbyy--llaawwss  aanndd  ppeerrmmiittss  aanndd  sshhaallll  ffuurrtthheerr,,  
uuppoonn  VVIIAA’’ss  rreeqquueesstt,,  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  ssaammee  ttoo  
VVIIAA  

55..55  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ggaarraannttiitt  qquuee  sseess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  àà  ttoouutteess  lleess  llooiiss  eett  àà  ttoouuss  
lleess  rrèègglleemmeennttss  eett  ppeerrmmiiss  rreeqquuiiss  ppoouurr  lleeuurr  
eexxppllooiittaattiioonn,,  tteell  qquu’’iill  eesstt  eexxiiggéé  ppaarr  lleess  llooiiss  
ddee______________  eett  qquu’’iill  lleess  mmaaiinnttiieennddrraa  ccoonnffoorrmmeess  àà  cceess  
llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss..  PPlluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  llee  
PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  ss’’eennggaaggee  àà  aaggiirr  ddee  mmaanniièèrree  àà  
rreessppeecctteerr  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  vviissaanntt  llaa  ssééccuurriittéé,,  lleess  
iinntteerrvveennttiioonnss  eenn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  
iinncceennddiieess..  LLee  PPrreessttaattaaiirree  ddee  sseerrvviicceess  sseerraa  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuss  lleess  ffrraaiiss,,  cchhaarrggeess  eett  aauuttrreess  
mmoonnttaannttss  àà  ppaayyeerr  ddééccoouullaanntt  dduu  rreessppeecctt  ddee  cceess  llooiiss,,  
rrèègglleemmeennttss  eett  ppeerrmmiiss  eett  ffoouurrnniirraa  àà  VVIIAA,,  àà  ssaa  
ddeemmaannddee,,  uunnee  ccooppiiee  ddee  cceess  eennggaaggeemmeennttss..  

  
  


