
 
  

 

Tájékoztató a Höchst ipari parkról 

 

 

1. Közlekedési szabályok 
- Az ipari parkban a közúti közlekedési szabályok érvényesek.  
- A maximális sebesség határa 30 km/ó. 
  Az eltéréseket táblák jelzik.  
- A vasúti közlekedésnek elsıbbsége van. 
- Az ipari park minden területén nagyon figyeljen 
  a különleges jármővekre. 
- A gyalogosok használják a meglévı gyalogútakat.  
- A közlekedési baleseteket jelenteni kell  
   (segélykérı belsı telefonvonal 112, mobil 069- 305-112). 
 
  Tilos a gördeszka, görkorcsolya és kickboard használata 

 

 

2. Dohányzási tilalom 
- az egész ipari parkban általában dohányzási tilalom van.  
- Csak az ennek megfelelıen megjelölt területeken  
  szabad dohányozni. 
- A dohányzás tilalma a jármővek belsejében is érvényes. 

 

 

 

- az ex jelzéső épületekbe és területekre 
  tilos magával vinni gyufát, elektromos készülékeket (lásd a 11. pontot) 
  és tőzszerszámokat. 
 

 

 3. Alkohol és kábítószer tilalma 
- Az ipari parkba tilos alkoholos italokat és kábítószereket bevinni 
  és azokat élvezni.  
- Alkohol vagy kábítószer hatása alatt senkinek sem szabad  
  belépnie az ipari parkba. 
 
4. Állatok 
Állatokat tilos bevinni. 
 
5. Jelentkezés az üzemben 
- Be kell jelentkezni az üzemi bejelentkezı helyen. 
  A bejelentkezı helyeket jelzik.  
- A munkát csak a bejelentkezés, biztonsági oktatás 
  és a munka kiadása/munkaengedély után szabad elkezdeni.  
- Az üzem elhagyása esetén a bejelentkezı helyen 
  ki kell jelentkezni.  
- Üzemi berendezéseket az üzemeltetı engedélye nélkül 
  nem szabad sem kezelni, sem módosítani vagy eltávolítani. 
 
6. Fényképezési és filmezési tilalom 
Tilos fényképezıgépekkel, kamerákkal vagy kamerás mobiltelefonokkal  
fényképezni és filmezni. Ha szüksége lenne fényképezési vagy  
filmezési engedélyre, szíveskedjék felvenni a kapcsolatot a Szervizközponttal. A 
Szervizközpontot a 069-305-2455 
vagy  069-305-24780 telefonszámon érheti el. 
 
7. Elsısegély nyújtása 
Sérülések esetén a segélykérı telefonvonalon  
kérhet segítséget vagy felkeresheti a Munkaorvosi Központot. 
D 810-es épület 
 

 

8. Gázriadó (a veszély kívülrıl jön illetve külsı területen van) 
- A veszélyes gázok kilépésérıl figyelmeztetı jelekkel 
  tájékoztatnak 
 
Üzemi gázriadó 
Jeladók:  Üzemi sziréna,  
Folyamatos hang 60 másodpercig 
 
Tetıszirénák 
Jeladók: Szirénák, 
Folyamatos hang 60 másodpercig,  
többször megszakítva  
 
- Gázriadó esetén az üzemi személyzetnek ill.  
  a tőzoltóságnak vagy a vállalat 
  biztonsági szervének kell engedelmeskedni. 
  Az épületben az alábbi viselkedési szabályok érvényesek: 
  - İrizze meg a nyugalmát 
  - Csukja be az ablakokat és ajtókat  
  - Menjen el az épületen belül megadott gyülekezıhelyre (lásd 
a mindenkori 
    riadórendeletet  
  - Kövesse az üzemi felettes ill. az   
    üzemi felelıs utasításait  
  - Az épületet ne hagyja el a riadó lefújása elıtt 
  Nyílt terepen az alábbi viselkedési szabályok érvényesek: 
  - İrizze meg a nyugalmát  
  - Térjen ki a gázfelhı elıl a szélirányra keresztbe, azonnal 
    menjen be a legközelebbi zárt épületbe és 
    ott keresse fel a gyülekezıhelyet (lásd a riadórendeletet az  
    épületben)  
  - A többi tájékoztatást megkapja a gyülekezıhelyen  
  Az autóban: 
  - maradjon az autóban  
  - csukja be az ablakokat  
  - kapcsolja ki a szellıztetı vagy klímaberendezést  
  - Térjen ki a gázfelhı elıl a szélirányra keresztbe, közben 
    figyelje az esetleges lezárásokat 
  - Ha meg akarja állapítani a szél irányát, segít ebben 
    a kéményekbıl távozó füst, a hőtıtornyokból jövı vízgız  
    iránya, egyes helyeken a szélzsákok  
    Is. 
  A vonalbuszban: 
  - Gázriadó esetén a buszokat azonnal tájékoztatják  
  - A veszélyes területekre a vonalbuszok már 
    nem közlekednek  
  - A veszélyes területen tartózkodó buszokat 
    tájékoztatják arról, hogy hová menjenek  
 
9. Kiürítésre vonatkozó riasztás (veszély az épületben) 
A jel idıhossza: nincs korlátozva 
Jeladók: sziréna, szakaszos hang 
Jel beindítása a kék nyomó- 
gombos jelzıvel vagy az épület 
riadórendelete szerint 
Az alábbi viselkedési szabályok érvényesek: 
- Az építéshelyet vagy az épületet a táblával jelzett 
  menekülıutakon hagyja el. 
- Keresse fel a megbeszélt gyülekezıhelyet az épületen 
  kívül (lásd a riadórendeletet az épületekben). 
- Kövesse az üzem személyzetének utasításait. 
 
10. Tőz, baleset, környezetszennyezés, közlekedési 
baleset, orvosi vészhelyzet 

   Kezdeményezzen segélykérı hívást (belsı telefonvonal 112, 
mobil 069- -305-112 vagy 
  tőzjelzı) és értesítse az érintett üzemet. 
- Sérüléseknél vagy akut megbetegedéseknél, a mielıbbi orvosi 
ellátás érdekében,  
 miután az üzemi elsısegélynyújtó elvégezte az elsı ellátást, 
  keresse fel a Munkaorvosi Központot. 
 (D 810-es épület). 
 
11. Elektromos készülékek tiltása a robbanás ellen védett 
területeken 
A robbanásveszélyes területekre (Ex-területek) általában tilos 
olyan elektromos készülékeket bevinni, mint a laptopok vagy 
mobiltelefonok. Ez érvényes a kikapcsolt állapotban lévı 
elektromos készülékekre valamint az Ex-kivitelő 
mobiltelefonokra is. 
 
12. Kamerás felügyelet 
A videós felügyelı rendszereket a mellette álló jellel jelzik. Az 
IPH külsı határait videóval figyelik.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük figyelembe venni a következıket: 
14 évnél fiatalabb gyerekek nem léphetnek be a Höchst ipari 
parkba. 
 
Egyetértek azzal, hogy a személyes adataimat tárolják, 
feldolgozzák és használják. 
 
Az elıírásokat megkaptam és elismerem 
 
________________________________________ 

 


