
  

 

Uwagi dla parku przemysłowego Höchst 

 

 

1. Przepisy drogowe 
- W parku przemysłowym obowiązują przepisy drogowe.  
- NajwyŜsza dopuszczana prędkość wynosi 30 km/h. 
  Odstępstwa od tej reguły są oznaczone.  
- Pojazdy na szynach mają pierwszeństwo. 
- We wszystkich obszarach parku przemysłowego naleŜy uwaŜać szczególnie na 
specjalne pojazdy. 
- Piesi powinni korzystać z obecnych chodników.  
- Wypadki drogowe naleŜy zgłaszać  
   (Telefon pogotowia wewnętrzny 112, komórkowy 069- 305-112). 
 
  Deskorolki, łyŜworolki i hulajnogi-deskorolki są zabronione. 
 

 

 

2. Zakaz palenia 
- Na całym obszarze parku przemysłowego obowiązuje surowy zakaz palenia.  
- Palenie dozwolone jest tylko w odpowiednio oznaczonych obszarach. 
- Zakaz palenia obowiązuje równieŜ w pojazdach. 
 

 

 

- W budynkach i obszarach oznaczonych symbolem EX zabronione jest 
posiadanie przy sobie zapałek, urządzeń elektronicznych (patrz punkt 11) 
oraz zapalniczek. 
 

 

 3. Zakaz spoŜywania alkoholu i narkotyków 
- Przynoszenie ze sobą napojów alkoholowych oraz narkotyków oraz ich 
spoŜywanie w parku przemysłowym jest zabronione.  
- Nikomu nie wolno wkraczać na teren parku przemysłowego pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. 
 
4. Zwierzęta 
Przyprowadzanie ze sobą zwierząt jest zabronione.  
 
5. Dokonanie zgłoszenia w zakładzie 
- NaleŜy zgłosić się w zakładowym miejscu zgłoszeń. 
  Miejsca zgłoszeń są oznakowane.  
- Pracę wolno rozpocząć dopiero po dokonanym zgłoszenia, uzyskaniu instrukcji 
bezpieczeństwa i pozwolenia na pracę/potwierdzenie podjęcia pracy.  
- Przed opuszczeniem zakładu konieczne jest odmeldowanie w miejscu zgłoszeń.  
- Nie wolno bez pozwolenia zakładu obsługiwać urządzeń zakładowych, 
dokonywać na nich zmian lub usuwać ich. 
 
6. Zakaz fotografowania i filmowania 
Fotografowanie i filmowanie aparatami fotograficznymi, kamerami lub komórkami 
wyposaŜonymi w aparaty fotograficzne jest zabronione. JeŜeli zamierzacie 
Państwo uzyskać pozwolenie na fotografowanie lub filmowanie prosimy o kontakt 
z Service Center. Do Service Center moŜecie Państwo dzwonić na numer 
telefonu: 069-305-2455 lub  069-305-24780. 
 
7. Pierwsza pomoc 
W przypadku zranień istnieje moŜliwość wezwania pomocy pod numerem 
pogotowia lub zgłoszenia się do Centrum Medycyny Pracy w budynku D 810. 
 

 

8. Alarm gazowy (niebezpieczeństwo z zewnątrz wzgl. w 
obszarze zewnętrznym) 
- O wystąpieniu niebezpiecznych gazów informuje się 
sygnałami ostrzegawczymi. 
 
Zakładowy alarm gazowy 
Pochodzenie sygnału: syrena zakładowa,  
Sygnał ciągły trwający 60 sekund 
 
 
Syreny dachowe 
Pochodzenie sygnału: syreny, 
Sygnał ciągły trwający 60 sekund,  
wielokrotnie przerywany 
 
- W przypadku alarmu gazowego naleŜy spełniać polecenia 
personelu zakładowego wzgl. zakładowej straŜy poŜarnej lub 
sekcji bezpieczeństwa zakładu. 
  W budynku obowiązują następujące reguły zachowania: 
  - zachować spokój 
  - zamknąć okna i drzwi  
  - odnaleźć miejsce spotkania w budynku (patrz dany 
regulamin w razie alarmu)  
  - naleŜy wykonywać polecenia przełoŜonych zakładu lub osób 
odpowiedzialnych. 
  - nie opuszczać budynku do momentu odwołania alarmu  
Na terenie obowiązują następujące reguły zachowania: 
  - zachować spokój  
  - ominąć chmurę gazu poprzecznie do kierunku wiatru, 
natychmiast odnaleźć najbliŜszy zamknięty budynek i 
    tam dojść do miejsca spotkania (patrz regulamin alarmu w 
pomieszczeniu)  
  - Dalsze informacje uzyskacie Państwo w miejscu spotkania  
  W samochodzie: 
  - Pozostać w samochodzie  
  - Zamknąć okna  
  - Wyłączyć klimatyzację i nawiew  
  - Ominąć chmurę w poprzek do kierunku wiatru zwracając 
uwagę na ewentualne odgrodzenie. 
  - W celu stwierdzenia kierunku wiatru, zwrócić uwagę na 
kierunek dymu z kominów, kierunek pary z wieŜ chłodniczych, a 
w niektórych miejscach torby wietrzne  
  W autobusie liniowym: 
  - W przypadku alarmu gazowego autobusy zostają 
niezwłoczne poinformowane  
  - Autobusy nie jadą do zagroŜonych obszarów 
- Autobusy znajdujące się w zagroŜonych obszarach, otrzymają 
instrukcje, dokąd mają jechać. 
 
9. Alarm ewakuacyjny (niebezpieczeństwo w budynku) 
Długość sygnału: nieograniczony 
Pochodzenie sygnału: syrena, sygnał przerywany 
Wywołanie sygnału po naciśnięciu niebieskiego przycisku lub 
zgodnie z poleceniem regulaminu alarmu budynku 
 
Obowiązują następujące reguły zachowania: 
- NaleŜy opuścić budowę lub budynek wskazanymi drogami 
ucieczki. 
- Odnaleźć uzgodnione miejsce spotkania poza budynkiem 
(patrz regulamin alarmu w budynkach). 
- NaleŜy przestrzegać instrukcji personelu zakładowego. 
 
10. PoŜar, wypadek, zanieczyszczenie środowiska, 
wypadek drogowy, wypadek medyczny  

   - Wybrać numer alarmowy (Telefon wewnętrzny 112, 
komórkowy 069-305-112 lub zgłoszenie poŜaru) oraz 
poinformować dany zakład. 
- W celu szybkiego zapatrzenia medycznego osoby zranionej 
  lub w przypadku nagłego zachorowania naleŜy po udzieleniu 
pierwszej pomocy przez osobę udzielająca pierwszej pomocy z 
ramienia zakładu poinformować Centrum Medycyny Pracy 
(budynek D 810). 
 
11. Zakaz noszenia urządzeń elektronicznych w obszarach 
chronionych przed wybuchem  
Noszenie ze sobą urządzeń elektronicznych jak laptopów lub 
telefonów komórkowych jest surowo zakazane w obszarach 
zagroŜonych wybuchem (obszary oznaczone symbolem Ex). 
Dotyczy to równieŜ urządzeń elektrycznych w stanie 
wyłączonym oraz telefonów komórkowych o wykonaniu Ex. 
 
12. Kontrola kamerą 
Obszary kontrolowane kamerą video oznakowane są znakiem 
obok. Granice zewnętrzne parku przemysłowego IPH 
kontrolowane są kamerą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 
Wstęp na teren parku przemysłowego Höchst jest wzbroniony 
dla dzieci poniŜej 14 roku Ŝycia. 
 
WyraŜam zgodę na zapisanie, opracowanie i korzystanie z 
moich danych osobowych. 
 
Przepisy otrzymałam/em i będę się do nich stosować    
 
 

________________________________________ 


