WITAMY W CHEMPARK DORMAGEN
Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o przeczytanie wskazówek bezpieczeństwa przed wejściem na teren CHEMPARKi przestrzeganie ich podczas pobytu!
Dziękujemy!

1. ZASADY DOTYCZĄCE RUCHU DROGOWEGO
Na terenie CHEMPARK obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym w połączeniu ze specjalnymi zasadami ruchu drogowego wydanymi przez CHEMPARK.
•	Prędkość maksymalna: 30 km/h
• Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z prawej
strony.

•	Istnieje obowiązek zapinania pasów
bezpieczeństwa.

• Pojazdy szynowe mają pierwszeństwo.
•	Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojazdy
specjalne i szynowe.

•	Podczas prowadzenia pojazdu kierowcy dotyczy
zakaz telefonowania lub przesyłania danych.
Dozwolone jest korzystanie z zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych.

Wypadki i kolizje drogowe należy zgłaszać Centrali Bezpieczeństwa. Komórkowy numer alarmowy: 0175-313-9939

2. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA
Zakaz palenia
•	Palenie zabronione jest na całym terenie
CHEMPARK, także wewnątrz pojazdów.
•	Miejsca, w których wolno palić, są specjalnie
oznakowane.
Zakaz spożywania alkoholu i używania środków
odurzających
•	Alkohol i środki odurzające są na terenie
CHEMPARK zakazane.
•	Nie wolno wnosić/wwozić oraz spożywać napojów
alkoholowych i środków odurzających.
•	Na teren CHEMPARK nie wolno wchodzić, ani na
nim przebywać pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
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Zakaz fotografowania i filmowania
•	Na terenie CHEMPARK obowiązuje zasadniczy
zakaz fotografowania lub filmowania przy pomocy
aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych
i innych urządzeń. Jeżeli zależy Państwu na zrobieniu lub otrzymaniu zdjęć, prosimy o zwracanie
się do osoby do kontaktu w danym zakładzie lub
pracownika Security Management.
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Zakaz używania urządzeń elektrycznych i pojazdów w strefach zagrożenia wybuchem
•	Strefy zagrożenia wybuchem są na terenie
CHEMPARK oznakowane.
•	Wjeżdżanie pojazdem do stref zagrożenia wybuchem jest zabronione.

Zakaz wprowadzania zwierząt
• Wprowadzanie/ wnoszenie/ wwożenie zwierząt na
teren CHEMPARK jest zabronione.
•	Na terenie CHEMPARK nie należy nigdy dotykać
zwierząt: niebezpieczeństwo zranienia lub zakażenia.

•	W strefach zagrożenia wybuchem obowiązuje zasadniczy zakaz używania urządzeń elektrycznych
jak telefony komórkowe czy laptopy. Nawet gdy
są wyłączone, urządzeń elektrycznych nie wolno
wnosić do stref zagrożenia wybuchem.
•	Jedyny wyjątek: telefony komórkowe posiadające specjalne dopuszczenie dla stref zagrożenia
wybuchem.

Obowiązek posiadania przy sobie dokumentu
tożsamości
•	Na terenie CHEMPARK istnieje obowiązek noszenia przy sobie dokumentu tożsamości.
•	Goście, pracownicy CHEMPARK i pracownicy firm
zewnętrznych otrzymują przepustki CHEMPARK
w Security Service Point (punkt służby ochrony,
gości, biuro przepustek). Poza normalnym czasem
pracy przepustki otrzymać można przy obsadzonych obsługą bramach.

3. ZACHOWANIE W NAGŁYCH PRZYPADKACH I W RAZIE WYPADKÓW
•	W nagłych przypadkach medycznych, w razie wypadku, pożaru, zanieczyszczenia środowiska, kolizji drogowej lub
wystąpienia jakiejkolwiek szkody spowodowanej innymi zagrożeniami należy natychmiast zawiadomić Centralę bezpieczeństwa CHEMPARK. Proszę pozostać na miejscu. W razie potrzeby proszę poinstruować siły ratunkowe.
	Alarmowy telefon komórkowy: 0175-313-9939 Prosimy o zapisanie tego numeru w telefonie komórkowym przed
realizacją swojego zlecenia.
•	Zakłady ze szczególnymi zagrożeniami wyposażone są dodatkowo w telefony alarmowe.

1. CO

się stało?

2. GDZIE

to się stało? (nr bloku i
budynku, np. F 20)

3. ILU

ludzi jest narażonych?

4. JAKIE

obrażenia występują?

5. POCZEKAĆ
na pytania Centrali
bezpieczeństwa.

3.1. ZACHOWANIE PODCZAS ALARMU WEWNĘTRZNEGO
Co to jest alarm wewnętrzny?

W przypadku alarmu wewnętrznego zagrożenie spowodowane jest zdarzeniem/wypadkiem wewnątrz budynku.

Jaki sygnał jest słyszalny?
W przypadku alarmu wewnętrznego rozbrzmiewa
dźwięk wycia: Łi – Łi – Łi – Łi

a) Znajdują się Państwo w budynku. Co należy zrobić?
• Zachować spokój.
•	W sposób niepowodujący zagrożenia przerwać
swoje czynności.
• Zamknąć drzwi i okna.
•	Opuścić budynek oznakowanymi drogami
ucieczki.

•	Udać się natychmiast do najbliższego miejsca
zbiórki. Tu otrzymają Państwo dalsze informacje.
•	Wypełniać polecenia straży pożarnej, Security
Management i personelu zakładu.

b) Z
 najdują się Państwo na otwartej przestrzeni.
Co należy robić?
•	Zachować spokój.
•	W sposób niepowodujący zagrożenia przerwać swoje czynności i oddalić się bezpieczną drogą od budynku.
•	Wypełniać polecenia straży pożarnej, Security Management
i personelu zakładu.
•	Do budynku wchodzić można dopiero po odwołaniu alarmu
komunikatem przez głośniki.
Pełny regulamin alarmów znajdą Państwo przy wejściach do
budynku. Na budowach obowiązują własne regulaminy alarmu.

• Korzystać ze schodów a nie wind.
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3.2. ZACHOWANIE PODCZAS ALARMU ZEWNĘTRZNEGO
Co to jest alarm zewnętrzny?

•	Budynek opuścić można dopiero po odwołaniu alarmu komunikatem przez głośniki.

Jaki dźwięk jest słyszalny?

b) Z
 najdują się Państwo na otwartej przestrzeni.
Co należy robić?
•	Zachować spokój.
•	W sposób niepowodujący zagrożenia przerwać
swoje czynności.

W przypadku alarmu zewnętrznego zagrożenie spowodowane
jest zdarzeniem/wypadkiem poza budynkiem.

W przypadku alarmu zewnętrznego rozbrzmiewa
dźwięk klaksonu: Tut – Tut – Tut – Tut

•	Natychmiast udać się do najbliższego budynku i
znaleźć w nim miejsce zbiórki wewnątrz budynku.
Tutaj otrzymają Państwo dalsze informacje.
•	Pozostać, nawet, gdy nie ma miejsca zbiórki, w
budynku.

a) Znajdują się Państwo w budynku. Co należy zrobić?
• Zachować spokój.
•	W sposób niepowodujący zagrożenia przerwać
swoje czynności.
• Zamknąć drzwi i okna.
•	Natychmiast udać się do najbliższego miejsca
zbiórki w budynku. Tutaj otrzymają Państwo dalsze informacje.
•	Pozostać, nawet, gdy nie ma miejsca zbiórki, w
budynku.
• Korzystać ze schodów a nie wind.
• Zwracać uwagę na komunikaty przez głośniki.
•	Wypełniać polecenia straży pożarnej, Security
Management i personelu zakładu.

•	Wypełniać polecenia straży pożarnej, Security
Management i personelu zakładu.
•	Budynek opuścić można dopiero po odwołaniu
alarmu komunikatem przez głośniki.
• Zwrócić uwagę na obszary zamknięte.
c) Jadą Państwo samochodem. Co należy robić?
• Zachować spokój.
• Zamknąć okna i drzwi.
• Wyłączyć wentylację.
• Zwrócić uwagę na urządzenia ostrzegawcze i blokady ruchu.
• Oddalić się bezpieczną drogą.
• Zwrócić uwagę na obszary zamknięte.

3.3. ZACHOWANIE W PRZYPADKU ALARMU BLOKOWEGO
a) Z
 najdują się Państwo w budynku lub na otwartej przestrzeni bloku. Co należy robić?
• Zachować spokój.
•	Zwrócić uwagę na optyczne urządzenia sygnalizacyjne i postępować zgodnie z komunikatami.
• Zwrócić uwagę na obszary zamknięte.

Co to jest alarm blokowy?

W przypadku alarmu blokowego mamy do czynienia z zagrożeniem zdarzeniem/wypadkiem w bloku o zaostrzonych
przepisach bezpieczeństwa.

Jaki dźwięk jest słyszalny?

b) Z
 najdują się Państwo na terenie CHEMPARK poza blokiem. Co należy robić?
• Zachować spokój.
• Oddalić się bezpieczną drogą od bloku.
• Zwrócić uwagę na obszary zamknięte.

W przypadku alarmu blokowego słyszą Państwo
komunikaty przez głośniki.

Jakie sygnały są widoczne?
Świecą optyczne urządzenia sygnalizacyjne.

3.4. ZACHOWANIE NA MIEJSCU AKCJI I ZAGROŻENIA
•	W żadnym wypadku nie przekraczać i nie usuwać
blokad.
•	Blokady dotyczą również skrótów i ścieżek.
• Zachować odstęp od miejsca akcji.
•	Zgłaszać siłom ratunkowym obserwacje mogące
mieć znaczenie.

4. ZACHOWANIE W ZAKŁADZIE
•	Należy zgłosić się przed realizacją swoich zadań. Punkty
zgłoszeń w zakładach są oznakowane.
•	Pracę można rozpocząć dopiero po zgłoszeniu, otrzymaniu
instrukcji bezpieczeństwa i zgody na wykonywanie prac.
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•	Wchodzić na miejsce akcji tylko po uzyskaniu wyraźnego
zezwolenia sił ratunkowych.
• Stosować się do instrukcji sił ratunkowych.
•	Nie utrudniać akcji sił ratunkowych niepotrzebną dyskusją.

(dla pracowników firm zewnętrznych)

• Po wykonaniu prac należy się wymeldować.
•	Bez zezwolenia zakładu nie wolno obsługiwać, zmieniać i
usuwać urządzeń zakładowych.
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NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI RATUNKOWE I
INFORMACYJNE NA TERENIE CHEMPARK
Telefon alarmowy

Nie korzystać z
windy w przypadku
pożaru

Zakaz urządzeń
elektrycznych jak
telefony komórkowe lub laptopy

Zwrócić uwagę na
pojazdy szynowe i
specjalne

Telefon do zgłaszania pożaru

Zakaz palenia

Wprowadzanie zwierząt
zabronione

Obowiązek
używania pasów
bezpieczeństwa

Miejsce zbiórki (na
otwartej przestrzeni przy alarmie
wewnętrznym)

Zakaz alkoholu i środków
odurzających

Prędkość maksymalna 30 km/h

Wyjście awaryjne/
droga ratunkowa

Miejsce zbiórki (w
budynku przy alarmie zewnętrznym)

Strefa zagrożenia
wybuchem

Nieupoważnionym
wstęp wzbroniony

Obszar z
wideomonitoringiem

Zakaz fotografowania i filmowania

Transport szynowy
ma pierwszeństwo

Prosimy pamiętać: Naruszenia zasad zachowania i postępowania w nagłych
przypadkach w CHEMPARK mogą podlegać ściganiu.

WŁASNE NOTATKI:
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POTWIERDZENIE OTRZYMANIA
DLA CUR-SI-SEC
Numer przepustki CHEMPARK:

Firma:

Imię i nazwisko:

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem niniejsze wskazówki bezpieczeństwa i przyjąłem je w pełni do wiadomości i zrozumiałem przed pierwszym wejściem na teren CHEMPARK.

Data:

Podpis:
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