ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN
Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την είσοδό σας στο CHEMPARK και λάβετέ τις υπόψη κατά την παραμονή σας!
Σας ευχαριστούμε!

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στο CHEMPARK ισχύει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τους ειδικούς κανόνες κυκλοφορίας του CHEMPARK.
•	Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα κίνησης: 30 km/h
• Προτεραιότητα από δεξιά

•	Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική.

•	Ο σιδηρόδρομος έχει προτεραιότητα.
•	Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά οχήματα
και τα σιδηροδρομικά οχήματα.

•	Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, για τον οδηγό
ισχύουν τα ακόλουθα: Απαγορεύεται η χρήση
τηλεφώνου ή η αποστολή δεδομένων. Η χρήση
συστημάτων ανοιχτής ακρόασης επιτρέπεται.

Ατυχήματα θα πρέπει να δηλώνονται στα κεντρικά γραφεία ασφαλείας. Αριθμός έκτακτης ανάγκης από κινητό τηλέφωνο: 0175-313-9939

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Απαγορεύεται το κάπνισμα
•	Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις εγκαταστάσεις του CHEMPARK, ακόμη και εντός οχημάτων.
•	Τα σημεία στα οποία επιτρέπεται το κάπνισμα
φέρουν ειδική σήμανση.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών
•	Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών στο CHEMPARK.
•	Δεν επιτρέπεται να φέρετε και να καταναλώνετε
αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.
•	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή
στο CHEMPARK εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια
αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
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Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο
•	Εντός του CHEMPARK απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με κάμερες, κινητά τηλέφωνα
ή λοιπές συσκευές. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η λήψη, απευθυνθείτε στο άτομο
επικοινωνίας της αντίστοιχης εταιρείας ή σε έναν
υπάλληλο της υπηρεσίας ασφαλείας.
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Απαγορεύονται οι ηλεκτρικές συσκευές και τα
οχήματα σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
•	Οι εκρήξιμες ατμόσφαιρες εντός του CHEMPARK
φέρουν σχετική σήμανση.
•	Απαγορεύεται η είσοδος σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες με οχήματα.

Απαγορεύονται τα ζώα
• Απαγορεύεται να φέρετε ζώα στο CHEMPARK.
•	Μην αγγίζετε ποτέ ζώα εντός του CHEMPARK:
Κίνδυνος τραυματισμού και μολύνσεων.
Υποχρέωση επίδειξης ταυτότητας
•	Η επίδειξη ταυτότητας είναι υποχρεωτική εντός
του CHEMPARK.
•	Οι επισκέπτες, οι υπάλληλοι του CHEMPARK
και οι υπάλληλοι τρίτων εταιρειών μπορούν να
παραλαμβάνουν τις ταυτότητες CHEMPARK από
το Security Service Point (είσοδος επισκεπτών,
γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων). Εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, ταυτότητες διατίθενται
στις πύλες με προσωπικό.

•	Απαγορεύονται οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως
φορητοί υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα σε
εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Απαγορεύεται να φέρετε
ηλεκτρικές συσκευές σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες,
ακόμη και σε απενεργοποιημένη κατάσταση.
•	Μοναδική εξαίρεση: κινητά τηλέφωνα με ειδική
έγκριση για εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

•	Σε περίπτωση ιατρικού περιστατικού έκτακτης ανάγκης, ατυχήματος, φωτιάς, μόλυνσης του περιβάλλοντος, τροχαίου
ατυχήματος ή ζημιάς από λοιπούς κινδύνους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τα κεντρικά γραφεία ασφαλείας του CHEMPARK. Παραμείνετε στην τοποθεσία. Εφόσον απαιτείται, δώστε οδηγίες στα σωστικά συνεργεία.
	Αριθμός έκτακτης ανάγκης από κινητό τηλέφωνο: 0175-313-9939 Αποθηκεύστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στο
κινητό σας τηλέφωνο πριν από οποιαδήποτε εργασία.
•	Οι εταιρείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους διαθέτουν πρόσθετους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

1. ΤΙ

συνέβη;

2. ΠΟΥ

συνέβη;
(μπλοκ και αριθμός
κτιρίου, π.χ. F 20)

3. ΠΟΣΑ

άτομα
ενεπλάκησαν;

4. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ
τραυματισμοί
παρατηρούνται;

5. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
για διευκρινιστικές
ερωτήσεις από τα
κεντρικά γραφεία
ασφαλείας.

3.1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Τι είναι ο εσωτερικός συναγερμός;

Σε περίπτωση εσωτερικού συναγερμού, ο κίνδυνος προκύπτει από κάποιο συμβάν/ατύχημα εντός ενός κτιρίου.

Τι ακούτε;
Σε περίπτωση εσωτερικού συναγερμού, ηχεί ένας
ήχος σειρήνας: ίου – ίου – ίου – ίου

α) Βρίσκεστε εντός του κτιρίου. Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•	Δ ιακόψτε την εργασία σας φροντίζοντας να μην
προκληθεί κίνδυνος.
• Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
•	Εγκαταλείψτε το κτίριο ακολουθώντας τις οδούς
διαφυγής με την αντίστοιχη σήμανση.
•	Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, όχι τους
ανελκυστήρες.
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•	Μεταβείτε αμέσως στο κοντινότερο σημείο συγκέντρωσης. Εκεί θα σας παρέχουν περισσότερες
πληροφορίες.
•	Α κολουθήστε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της
υπηρεσίας ασφαλείας και του προσωπικού της
εταιρείας.

β) Β
 ρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο.
Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•	Διακόψτε την εργασία φροντίζοντας να μην προκληθεί κίνδυνος και απομακρυνθείτε από το κτίριο ακολουθώντας μια
ασφαλή διαδρομή.
•	Ακολουθήστε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της υπηρεσίας
ασφαλείας και του προσωπικού της εταιρείας.
•	Εισέλθετε ξανά στο κτίριο αφού ανακοινωθεί η άρση του
συναγερμού από τα ηχεία.
Τον λεπτομερή κανονισμό συναγερμού θα τον βρείτε στα σημεία πρόσβασης του κτιρίου. Σε εργοτάξια ισχύει ξεχωριστός
κανονισμός συναγερμού.
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3.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Τι είναι ο εξωτερικός συναγερμός;

Σε περίπτωση εξωτερικού συναγερμού, ο κίνδυνος προκύπτει
από κάποιο συμβάν/ατύχημα εκτός ενός κτιρίου.

Τι ακούτε;
Σε περίπτωση εξωτερικού συναγερμού, ηχεί ένας
ήχος κόρνας: του – του – του – του

α) Βρίσκεστε εντός ενός κτιρίου. Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•	Δ ιακόψτε την εργασία σας φροντίζοντας να μην
προκληθεί κίνδυνος.
• Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
•	Μεταβείτε αμέσως στο κοντινότερο σημείο συγκέντρωσης του κτιρίου. Εκεί θα σας παρέχουν
περισσότερες πληροφορίες.
•	Παραμείνετε εντός του κτιρίου, ακόμη και εάν δεν
υπάρχει σημείο συγκέντρωσης.
•	Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, όχι τους ανελκυστήρες.
• Λάβετε υπόψη τις ανακοινώσεις από τα ηχεία.
•	Α κολουθήστε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της
υπηρεσίας ασφαλείας και του προσωπικού της
εταιρείας.

•	Εγκαταλείψτε το κτίριο αφού ανακοινωθεί η άρση του συναγερμού από τα ηχεία.
β) Βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο. Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•	Δ ιακόψτε την εργασία σας φροντίζοντας να μην
προκληθεί κίνδυνος.
•	Μεταβείτε αμέσως στο κοντινότερο κλειστό κτίριο
και αναζητήστε το σημείο συγκέντρωσης εντός
του κτιρίου. Εκεί θα σας παρέχουν περισσότερες
πληροφορίες.
•	Παραμείνετε εντός του κτιρίου, ακόμη και εάν δεν
υπάρχει σημείο συγκέντρωσης.
•	Α κολουθήστε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της
υπηρεσίας ασφαλείας και του προσωπικού της
εταιρείας.
•	Εγκαταλείψτε το κτίριο αφού ανακοινωθεί η άρση
του συναγερμού από τα ηχεία.
• Λάβετε υπόψη τις αποκλεισμένες περιοχές.
γ) Βρίσκεστε καθ’ οδόν με το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
• Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες.
• Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού.
•	Λάβετε υπόψη συστήματα προειδοποίησης και απαγορεύσεις
κυκλοφορίας.
• Απομακρυνθείτε ακολουθώντας μια ασφαλή διαδρομή.
• Λάβετε υπόψη τις αποκλεισμένες περιοχές.

3.3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΜΠΛΟΚ
Τι είναι ο συναγερμός σε μπλοκ;

Σε περίπτωση συναγερμού σε μπλοκ, ο κίνδυνος προκύπτει
από κάποιο συμβάν/ατύχημα σε ένα μπλοκ με αυξημένες
απαιτήσεις ασφαλείας.

Τι ακούτε;
Σε περίπτωση συναγερμού σε μπλοκ, ακούτε
ανακοινώσεις από ηχεία.

Τι βλέπετε;
Ανάβουν ειδικά οπτικά συστήματα σηματοδότησης.

α) Β
 ρίσκεστε εντός ενός κτιρίου ή σε υπαίθριο χώρο ενός
μπλοκ. Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•	Λάβετε υπόψη τα οπτικά συστήματα σηματοδότησης και τις
ανακοινώσεις.
• Λάβετε υπόψη τις αποκλεισμένες περιοχές.
β) Β
 ρίσκεστε εντός του CHEMPARK, αλλά εκτός του μπλοκ.
Τι πρέπει να κάνετε;
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•	Απομακρυνθείτε από το μπλοκ ακολουθώντας μια ασφαλή
διαδρομή.
• Λάβετε υπόψη τις αποκλεισμένες περιοχές.

3.4. Σ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
•	Μην παραβιάζετε ή απομακρύνετε σε καμία περίπτωση οριοθετήσεις.
• Οι απαγορεύσεις ισχύουν και για παρακάμψεις.
• Τηρείτε αποστάσεις από το επιχειρησιακό σημείο.
•	Μεταφέρετε τυχόν σημαντικές παρατηρήσεις σας
στις δυνάμεις διάσωσης.

•	Εισέρχεστε σε ένα επιχειρησιακό σημείο μόνο κατόπιν ρητής
άδειας από τις δυνάμεις διάσωσης.
• Τηρείτε τις οδηγίες των δυνάμεων διάσωσης.
•	Μην παρεμποδίζετε το έργο των δυνάμεων διάσωσης με
περιττές συζητήσεις.

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
•	Πριν από οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να δηλώνεστε. Τα
σημεία δήλωσης της εταιρείας φέρουν σχετική σήμανση.
•	Η έναρξη εργασίας επιτρέπεται αποκλειστικά κατόπιν δήλωσης, παροχής οδηγιών ασφαλείας και έγκρισης εργασίας.
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(για υπαλλήλους τρίτων εταιρειών)

•	Μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να δηλωθεί η αποχώρησή σας.
•	Απαγορεύεται ο χειρισμός, η τροποποίηση και η απομάκρυνση εγκαταστάσεων λειτουργίας της εταιρείας χωρίς έγκριση
από την εταιρεία.
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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΟ CHEMPARK
Αριθμός έκτακτης
ανάγκης

Απαγορεύεται η
χρήση του ανελκυστήρα σε περίπτωση πυρκαγιάς

Απαγορεύονται οι
ηλεκτρικές συσκευές, όπως κινητά
τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές

Προσοχή στα
σιδηροδρομικά και
ειδικά οχήματα

Τηλέφωνο δήλωσης πυρκαγιάς

Απαγορεύεται το
κάπνισμα

Απαγορεύεται να
φέρετε ζώα

Υποχρεωτική
χρήση ζώνης
ασφαλείας

Σημείο συγκέντρωσης (σε ανοιχτό
χώρο σε περίπτωση εσωτερικού
συναγερμού)

Απαγορεύεται η
κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών
ουσιών

Μέγιστη επιτρεπτή
ταχύτητα κίνησης
30 km/h

Έξοδος κινδύνου/
δίοδος διαφυγής

Σημείο συγκέντρωσης (εντός
κτιρίου σε περίπτωση εξωτερικού
συναγερμού)

Εκρήξιμη
ατμόσφαιρα

Απαγορεύεται η
πρόσβαση σε μη
εξουσιοδοτημένα
άτομα

Περιοχή που επιτηρείται από κλειστό
κύκλωμα καμερών

Απαγορεύεται η
λήψη φωτογραφιών
και βίντεο

Ο σιδηρόδρομος
έχει προτεραιότητα

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: Τυχόν παραβιάσεις των κανόνων συμπεριφοράς και έκτακτης ανάγκης του CHEMPARK ενδέχεται να επιφέρουν
κυρώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ CUR-SI-SEC
Αριθμός ταυτότητας CHEMPARK:

Εταιρεία:

Πλήρες όνομα:

Με το παρόν, επιβεβαιώνω ότι έλαβα τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας, τις διάβασα και τις κατανόησα πλήρως πριν από την
πρόσβαση στο CHEMPARK για πρώτη φορά.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:
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