
 
  

 

Informações sobre o Parque Industrial Höchst 

 

 

1. Regras de trânsito 
- No Parque Industrial aplicam-se as regras de trânsito comuns.  
- A velocidade máxima permitida é de 30 km/h. 
  As excepções estão assinaladas por placas.  
- O tráfego ferroviário tem prioridade. 
 Em todo o recinto do Parque Industrial deve dar-se especial 
  atenção a veículos especiais. 
- Os peões devem circular nas zonas existentes previstas.  
- Os acidentes de trânsito devem ser comunicados  
   (número de emergência interno 112, telemóvel 069- 305-112). 
 
  É proibido o uso de skateboards, patins em linha e trotinetes. 
 

 

 

2. Proibido fumar 
- É proibido fumar em todo o recinto do Parque Industrial.  
- Fumar apenas é permitido nas zonas devidamente 
  identificadas. 
- A proibição de fumar estende-se também ao interior dos veículos. 
 

 

 

- Nos edifícios ou áreas onde exista perigo de explosão (EX) 
  é proibido o transporte de fósforos, aparelhos eléctricos (veja o ponto 11) 
  e isqueiros. 
 

 

 3. Proibido o consumo de álcool e drogas 
- É proibido o transporte e o consumo de bebidas alcoólicas e 
  drogas no interior do Parque Industrial.  
- No Parque Industrial é proibida a entrada de pessoas sob a  
  influência de álcool ou drogas. 
 
4. Animais 
É proibida a entrada de animais. 
 
5. Registo na empresa 
- Tem de se efectuar um registo nos locais adequados. 
  Estes encontram-se devidamente identificados.  
- O trabalho só pode ser iniciado após o registro, instruções de segurança 
  e aprovação/ autorização para o trabalho.  
- Ao sair do edifício é necessário um registo no local adequado.  
- O equipamento não deve ser operado, alterado nem removido 
  sem a autorização da empresa. 
 
 
6. Proibido fotografar e filmar 
É proibido fotografar e filmar com máquinas fotográficas, câmaras ou 
telemóveis com câmaras. Se necessitar de uma autorização para  
fotografar ou filmar, contacte o Centro de Assistência. O Centro de Assistência 
encontra-se disponível pelo telefone (+49) 69-305-2455 ou (+49) 69-305-24780. 
 
7. Primeiros socorros 
Em caso de ferimentos pode pedir ajuda pelo número de emergência 
ou procurar o Centro de Medicina no Trabalho. 
Edifício D 810 
 

 

8. Alarme de gás (perigo vindo do exterior ou no exterior) 
- A fuga de gases perigosos é assinalada com sinais de aviso 
 
Alarme de gás operacional 
Sinalizador:  sirene,  
som contínuo durante 60 segundos 
 
Sirenes de telhado 
Sinalizador: sirenes, 
som contínuo durante 60 seg., 
com vários intervalos 
 
- Em caso de alarme de gás seguir as instruções dos 
  operadores ou dos bombeiros da fábrica ou da 
  segurança da fábrica. 
 No edifício aplicam-se as seguintes regras de 
comportamento: 
  - Manter o silêncio 
  - Fechar portas e janelas 
  - Procurar o ponto de encontro no edifício (ver respectivo 
    esquema de emergência)  
  - Seguir as ordens dos superiores ou dos responsáveis do 

edifício 
  - Não abandonar o edifício antes de ser comprovado de que 

tudo está em ordem 
  Na área ao ar livre aplicam-se as seguintes regras de 
comportamento: 
  - Manter o silêncio 
  - Fugir de nuvens de gás transversais ao sentido do vento,  
    procurar o edifício fechado mais próximo e dirigir-se ao ponto 

de encontro (ver esquema de emergência no edifício)  
  - Encontrará mais informações no ponto de encontro 
 No automóvel: 
  - Permanecer no automóvel 
  - Fechar as janelas 
  - Desligar o ar condicionado e a ventilação 
  - Fugir de nuvens de gás transversais ao sentido do vento,  
    evitar eventuais bloqueios 
  - Se desejar detectar o sentido do vento, preste atenção  
    ao ar que sai da chaminé, ao sentido do vapor de água 
    das torres de refrigeração, a mangas de vento 
 Na paragem do autocarro: 
  - Os autocarros são imediatamente informados em caso de 

alarme de gás 
  - As áreas perigosas deixam de ser atravessadas pelos 
    autocarros públicos 
  - Autocarros que se encontrem na área perigosa receberão 
    instruções sobre o caminho a seguir 
9.Alarme e evacuação (perigo no edifício) 
Duração do sinal: ilimitado 
Sinalizador: sirene, som com intervalos 
Activação do sinal por pressão do 
botão de emergência azul ou conforme 
o esquema de alarme do edifício 
Aplicam-se as seguintes regras de comportamento: 
- Abandone o local de trabalho ou o edifício pelas saídas 
  de emergência assinaladas por placas. 
- Procure o ponto de encontro no exterior do edifício 
   (ver esquema de emergência nos edifícios). 
- Respeitar as instruções dos operadores. 
 
10. Fogo, acidente, contaminação ambiental, acidente de 
trânsito, emergência médica 

   - Contactar o número de emergência interno 112, telemóvel     
069-305-112 ou os bombeiros) e informar a empresa em 
questão. 
- Para uma rápida assistência médica em caso de feridos ou 
doenças graves solicitar ajuda aos técnicos de primeiros 
socorros do Centro de Medicina no Trabalho da fábrica 
(edifício D 810). 
 
11. Proibidos aparelhos eléctricos em áreas com perigo de 
explosão 
É expressamente proibido o transporte de aparelhos eléctricos, 
como computadores portáteis ou telemóveis, para o interior de 
áreas com perigo de explosão (áreas Ex). O mesmo é válido 
para aparelhos eléctricos desligados e telemóveis na versão 
Ex. 
 
12. Sistema de videovigilância 
As áreas com sistemas de videovigilância estão identificadas 
com o símbolo ao lado. Os limites exteriores do IPH são 
controlados por sistemas de videovigilância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenha em atenção o seguinte: 
O acesso ao Parque Industrial Höchst é proibido a menores de 
14 anos. 
 
Estou de acordo com o armazenamento, processamento e 
utilização dos meus dados pessoais. 
 
Regulamentos recebidos e reconhecidos    
 
________________________________________ 


