Recomandări pentru parcul industrial Höchst
1. Reguli de circulaŃie
- În parcul industrial sunt valabile legile de circulaŃie rutieră.
- Viteza este limitată la maxim 30 km/h.
Derogările sunt indicate.
- CirculaŃia pe liniile ferate are prioritate.
- În toate ariile parcului industrial trebuie dată o atenŃie deosebită
autospecialelor.
- Pietonii vor folosi trotuarele existente.
- Accidentele de circulaŃie trebuie anunŃate
(urgenŃe: telefon intern 112, mobil 069- 305-112).
Interzise sunt folosirea de skateboard, rollerblades şi kickboard.

2. Fumatul interzis
- În incinta întregului parc industrial fumatul din principiu este strict interzis.
- Fumatul este permis numai în zonele marcate în mod corespunzător.
- Fumatul este interzis şi în autovehicule.

- În clădirile şi zonele marcate cu EX este interzis a avea asupra sa chibrituri,
aparate electrice (vezi pct. 11) şi brichete.

3. Consumul interzis de băuturi alcoolice şi narcotice
- Intrarea în parcul industrial cu băuturi alcoolice şi narcotice
precum şi consumul acestora sunt interzise.
- Intrarea în parcul industrial a persoanelor aflate sub influenŃa băuturilor
alcoolice şi narcoticelor este interzisă.
4. Animale
Intrarea cu animale este interzisă.
5. AnunŃarea sosirii
- În biroul de informaŃii al complexului trebuie să se facă anunŃarea sosirii.
Aceste birouri de informaŃii sunt marcate.
- Lucrul poate fi început de abia după anunŃarea sosirii, instructajul de protecŃia
muncii şi deblocarea/aprobarea activităŃii.
- La părăsirea firmei este necesară anunŃarea plecării în biroul de informaŃii.
- Utilajele de producŃie nu pot fi deservite, modificate sau îndepărtate fără
aprobarea firmei.
6. Fotografierea şi filmarea interzise
Fotografierea şi filmarea cu aparate foto, camere foto sau telefoane mobile cu
funcŃie foto sunt interzise. În cazul în care aveŃi nevoie de o autorizaŃie de
fotografie sau filmare, contactaŃi biroul Service Center. Acest birou poate fi
contactat la numerele de telefon 069-305-2455 sau 069-305-24780.
7. Primul ajutor
În caz de accident există posibilitatea să se ceară ajutor la telefonul de urgenŃă
sau la Centrul pentru medicina muncii (Arbeitsmedizinisches Zentrum) în corpul
de clădire D 810.

8. Alarmă gaze (pericol din exterior resp. în afara incintei)
- Despre scurgerea de gaze periculoase se informează prin
semnale de alarmă
Alarmă internă de gaz
EmiŃător de semnal: sirena unităŃii,
sunet continuu de 60 secunde
Sirene pe acoperiş
EmiŃător de semnal: sirene,
sunet continuu de 60 secunde,
cu repetate întreruperi
- În cazul unei alarmei de gaz trebuie să se respecte indicaŃiile
date de personalul unităŃii resp. de pompierii unităŃii sau de
serviciul pază şi protecŃie.
În clădire sunt valabile următoarele reguli de comportare:
- Se va păstra liniştea
- Se închid ferestrele şi uşile
- Se merge la punctul de întâlnire în clădire (vezi
respectiva instrucŃiune de alarmă)
- Se vor respecta indicaŃiile date de şefii unităŃii resp.
responsabilii pentru clădire
- Clădirea nu se va părăsi până nu încetează alarma
În incinta curŃii sunt valabile următoarele reguli de
comportare:
- Se va păstra liniştea
- Norul de gaz se ocoleşte transversal pe direcŃia vântului,
se intră imediat în cea mai apropiată clădire şi acolo se
merge la punctul de întâlnire (vezi instrucŃiunea de alarmă în
clădire)
- InformaŃii suplimentare primiŃi la punctul de întâlnire
În autovehicul:
- Rămânere în autovehicul
- Se închid geamurile
- Se opreşte instalaŃia de aerisire şi climatizare
- Norul de gaz se ocoleşte transversal pe direcŃia vântului,
respectându-se eventualele blocaje ale circulaŃiei
- Pentru constatarea direcŃiei vântului uitaŃi-vă la fumul
coşurilor, direcŃia aburului din turnurile de răcire, iar în
anumire puncte există şi saci de vânt
În autobuzele de transport în comun:
- Autobuzele sunt imediat informate despre alarma de gaz
- Autobuzele de transport în comun nu mai intră în zonele
periclitate
- Autobuzele aflate în zona periclitată primesc indicaŃia în ce
direcŃie să plece
9. Alarmă de evacuare (pericol în clădire)
Durata semnalului: nelimitată
EmiŃător de semnal: sirenă, sunet interval
Declanşarea semnalului cu semnalizatorul albastru cu buton
sau conform instrucŃiunii de alarmă a clădirii
Sunt valabile următoarele reguli de comportare:
- Şantierul sau clădirea vor fi părăsite pe drumurile marcate de
evacuare.
- DeplasaŃi-vă la locul stabilit de întâlnire în afara clădirii (vezi
instrucŃiunea de alarmă în clădiri).
- Vor fi respectate indicaŃiile personalului unităŃii.
10. Foc, accident, poluarea mediului, accident de circulaŃie,
urgenŃă medicală
- Declanşarea semnalului de urgenŃă (telefon intern 112, mobil
069-305-112 sau avertizor de incendiu) şi informarea unităŃii
afectate.
- Pentru îngrijirea medicală urgentă în caz de leziuni sau
îmbolnăviri acute se va merge după primirea primului ajutor
de către persoane din unitate la Centrul pentru medicina
muncii (corpul de clădire D 810).
11. InterdicŃia folosirii aparatelor electrice în zonele
protejate contra exploziilor
Din principiu este interzisă intrarea cu aparate electrice cum ar
fi laptopuri sau telefoane mobile în zonele unde există pericol
de explozie (zone Ex). Acest lucru este valabil şi pentru
aparatele electrice deconectate şi telefoane mobile în varianta
Ex.
12. Supravegherea cu camere video
Zonele supravegheate cu camere video sunt marcate cu
semnul alăturat. Limitele externe ale IPH sunt supravegheate
video.
A se avea în vedere:
Accesul copiilor sub 14 ani în parcul industrial Höchst este
interzis.
Sunt de acord cu stocarea, prelucrarea şi folosirea datelor mele
personale.
Am primit şi accept instrucŃiunile.
________________________________________

