MIRË SE ERDHËT NË CHEMPARK LEVERKUSEN
Udhëzime për sigurimin

Ju lutemi lexoni udhëzimet për sigurinë, para se të hyni në “CHEMPARK” dhe i merrni këto parasysh gjatë qëndrimit tuaj!
Faleminderit shumë!

1. RREGULLAT E QARKULLIMIT
Në “CHEMPARK” vlen rregullorja e qarkullimit në lidhje me rregullat e posaçme të qarkullimit të “CHEMPARK”.
• Shpejtësia më e lartë 30 km/h
• Djathtas para majtas

• Ekziston detyrimi i vendosjes së rripit.

• Qarkullimi në shina ka përparësi.
•	Kini kujdes në veçanti për automjetet e posaçëm
dhe automjetet e shinave.

•	Gjatë udhëtimit me automjet vlen për shoferin:
Të telefonuarit ose dërgimi i të dhënave është
i ndaluar. Përdorimi i sistemeve për të folur lirë
është i lejuar.

Aksidente qarkullimi duhet t’i njoftohen qendrës së sigurimit. Numri emergjent mobil: 0175-30-99399

2. RREGULLA TË PËRGJITHSHME TË SJELLJES
Ndalim duhani
•	Duhani është i ndaluar në të gjithë “CHEMPARK”,
po ashtu brenda automjeteve.
•	Përjashtime të ndalimit të duhanit janë të pajisura
me tabela.
Ndalim alkooli dhe lëndësh dehëse
•	Alkooli dhe lëndët dehëse janë të ndaluara në
“CHEMPARK”.
•	Nuk lejohet që ju të sillni me vete alkool dhe lëndë
dehëse dhe t’i konsumoni ato.
•	Nuk lejohet që ju të hyni ose të qëndroni në
“CHEMPARK” nën ndikimin nga alkooli ose nga
lëndët dehëse.

Ndalim fotografimi dhe filmimi
•	Parimisht është e ndaluar në “CHEMPARK”
të fotografohet ose të filmohet me kamera,
telefona mobilë ose aparate të tjerë. Nëse është
e rëndësishme për ju të bëni ose të merrni
regjistrime, drejtojuni ju atëherë referentëve tuaj në
ndërmarrjen përkatëse ose tek një nga punonjësit
e menaxhimit të sigurimit.
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Ndalim i aparateve elektrike dhe automjeteve në
zonat e shpërthimeve
•	Zonat e rrezikuara nga shpërthimet (Ex-Bereiche)
në “CHEMPARK” janë të dalluara.
•	Hyrja me automjete në zonat e shpërthimeve është
e ndaluar.

Ndalim për kafshë
•	Është e ndaluar të sillen me vete kafshë në
“CHEMPARK”.
•	Mos prekni kurrë kafshë në “CHEMPARK”.
Ekziston rrezik lëndimi dhe infektimi.
Detyrim mbajtjeje letërnjoftimi
•	Në “CHEMPARK” vlen detyrim mbajtjeje
letërnjoftimi.
•	Letërnjoftim të “CHEMPARK” vizitorët, punonjësit
e “CHEMPARK” dhe të firmave të huaja marrin në
Pikën e shërbimit të sigurisë (pritja e vizitorëve,
zyra e letërnjoftimeve). Jashtë orarit normal të
punës letërnjoftime mund të merren në portat ku
ka personel.

•	Aparate elektrike si leptopë ose telefona
mobilë janë parimisht të ndaluara në zonat e
shpërthimeve. Edhe nëse janë të shuara aparatet
elektronike nuk lejohet të sillen me vete në zonat e
shpërthimit.
•	I vetmi përjashtim, telefona të lejuar posaçërisht, të
prodhuar për zona shpërthimesh.

3. SJELLJA NË RAST EMERGJENT DHE NË RAST TË NJË AKSIDENTI
•	Në një rast emergjent mjekësor, të një aksidenti, në rast zjarri, ndotje mjedisi, aksidenti të qarkullimit ose një rasti
dëmtimi nëpërmjet rreziqeve të ndryshme ju duhet të vini në dijeni menjëherë qendrën e sigurisë së “CHEMPARK”.
Qëndroni ju në vend. Drejtoni, nëse është e nevojshme, forcat e shpëtimit.
	Numri emergjent mobil: 0175-30-99399 Ju lutemi ruajeni ju numrin e emergjencës para shërbimit tuaj në telefonin
tuaj mobil.
•	Ndërmarrje me rrezikshmëri të veçantë janë të pajisura si shtesë me numra telefoni emergjente.

1. ÇFARË
ka ndodhur?

2. KU

ka ndodhur kjo?
(Numri i bllokut dhe i
ndërtesës, p.sh. D 8)

3. SA

njerëz janë të prekur?

4. CILAT

plagosje ekzistojnë?

5. PRISNI

ju për ripyetje nga
qendra e sigurisë.

3.1. SJELLJE NË RAST ALARMI TË BRENDSHËM
Çfarë është një alarm i brendshëm?

Në një alarm të brendshëm rreziku niset nga një ngjarje/
aksident brenda një ndërtese.

•	Shkoni ju menjëherë për në vendin e grumbullimit
që ndodhet më afër. Këtu ju merrni informacione
të mëtejshme.
•	Ndiqni ju udhëzimet e zjarrfikëses, menaxhimit të
sigurimit dhe personelit të punës.

Çfarë dëgjoni ju?
Në një alarm të brendshëm tingëllon një ton
fishkëllime: Hui – Hui – Hui – Hui

a) Ju gjendeni në ndërtesë. Çfarë duhet të bëni ju?
• Ruani qetësinë.
• Ndërpriteni ju pa rrezik veprimtarinë tuaj.
• Mbyllni ju dyert dhe dritaret.
•	Largohuni ju nga ndërtesa mbi rrugët e pajisura
me tabela.

b) J
 u gjendeni jashtë.
Çfarë duhet të bëni ju?
•	Ruani qetësinë.
•	Ndërpriteni ju pa rrezik veprimtarinë tuaj dhe largohuni në
rrugë të sigurt nga ndërtesa.
•	Ndiqni ju udhëzimet e zjarrfikëses, menaxhimit të sigurimit
dhe personelit të punës.
•	Hyni ju së pari përsëri në ndërtesë, pasi ka pasuar heqja e
gjendjes së alarmit nëpërmjet lajmërimit me altoparlant.
Një rregullore të hollësishme alarmi ju gjeni në hyrjet për në
ndërtesë. Në kantieret e ndërtimit vlen një rregullore e veçantë
alarmi.

• Përdorni ju shkallët, jo një ashensor.
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3.2. SJELLJE NË RAST ALARMI TË JASHTËM
Çfarë është një alarm i jashtëm?

•	Largohuni ju së pari përsëri nga ndërtesa, pasi ka pasuar heqja
e gjendjes së alarmit nëpërmjet lajmërimit me altoparlant.

Çfarë dëgjoni ju?

b) Ju gjendeni jashtë. Çfarë duhet të bëni ju?
• Ruani qetësinë.
• Ndërpriteni ju pa rrezik veprimtarinë tuaj.

Në një alarm të jashtëm rreziku niset nga një ngjarje/aksident
jashtë një ndërtese.

Në një alarm të jashtëm tingëllon një ton borie:
Tut – Tut – Tut – Tut

•	Shkoni ju menjëherë në ndërtesën e mbyllur
që ndodhet më afër dhe kërkoni atje vendin e
grumbullimit brenda ndërtesës. Këtu ju merrni
informacione të mëtejshme.
•	Qëndroni ju, edhe nëse nuk ka vende grumbullimi,
në ndërtesë.

a) Ju gjendeni në një ndërtesë. Çfarë duhet të bëni ju?
• Ruani qetësinë.
• Ndërpriteni ju pa rrezik veprimtarinë tuaj.
• Mbyllni ju dyert dhe dritaret.
•	Shkoni ju menjëherë për në vendin e grumbullimit
në ndërtesë. Këtu ju merrni informacione të
mëtejshme.
•	Qëndroni ju, edhe nëse nuk ka vende grumbullimi,
në ndërtesë.
• Përdorni ju shkallët, jo një ashensor.
• Merrni ju parasysh lajmërimet me altoparlant.
•	Ndiqni ju udhëzimet e zjarrfikëses, menaxhimit të
sigurimit dhe personelit të punës.

•	Ndiqni ju udhëzimet e zjarrfikëses, menaxhimit të
sigurimit dhe personelit të punës.
•	Largohuni ju së pari përsëri nga ndërtesa, pasi
ka pasuar heqja e gjendjes së alarmit nëpërmjet
lajmërimit me altoparlant.
• Merrni ju parasysh zonat e izoluara.
c) Ju jeni duke udhëtuar me makinë. Çfarë duhet të bëni ju?
• Ruani qetësinë.
• Mbyllni ju dyert dhe dritaret.
• Shuani ju ajrosjen.
•	Kini kujdes ju për sistemet e paralajmërimit dhe izolimet e
qarkullimit.
• Largohuni ju në rrugë të sigurt.
• Merrni ju parasysh zonat e izoluara.

3.3. SJELLJA NË RAST ALARMI BLLOKU
Çfarë është një alarm blloku?

Në një alarm blloku rreziku niset nga një ngjarje/aksident në
një bllok me rregullore sigurie të rritur.

Çfarë dëgjoni ju?
Në rast të një alarmi blloku ju dëgjoni lajmërime me
altoparlant.

Çfarë shikoni ju?

a) J
 u ndodheni në një ndërtesë ose në territorin jashtë të
bllokut. Çfarë duhet të bëni ju?
• Ruani qetësinë.
•	Merrni parasysh sistemet optike të sinjalit dhe ndiqni ju
lajmërimet.
• Merrni ju parasysh zonat e izoluara.
b) J
 u ndodheni në "CHEMPARK" jashtë bllokut.
Çfarë duhet të bëni ju?
• Ruani qetësinë.
• Largohuni ju në rrugë të sigurt nga blloku.
• Merrni ju parasysh zonat e izoluara.

Ndriçojnë veçanërisht sisteme optike sinjali.

3.4. SJELLJA NË VENDET E SHËRBIMIT DHE TË RREZIKUT
•	Mos e kapërceni ose mënjanoni ju në asnjë
mënyrë izolimin.
•	Bllokimet vlejnë edhe për rrugë të fshehta dhe
monopate.
•	Mbani ju distancë ndaj vendit të shërbimit.

4. SJELLJA NË NDËRMARRJE

•	Iu njoftoni ju forcave të shërbimit vëzhgime, të cilat mund të
jenë të rëndësishme.
•	Hyjni ju në një vend shërbimi vetëm pas lejimit të qartë të
forcave të shërbimit.
•	Ndiqni ju udhëzimet e forcave të shërbimit.
•	Mos pengoni ju punën e forcave të shërbimit nëpërmjet të
diskutimeve të panevojshme.

(për punonjës të firmave të huaja)

•	Para shërbimit tuja ju duhet të regjistroheni. Vendet e njoftimit
të ndërmarrjes janë të dalluara.
•	Lejohet që ju të filloni me punën tuaj vetëm pas regjistrimit,
stërvitjes për sigurinë dhe dhënies së lejimit për punë.

• Çregjistrohuni ju përsëri pas shërbimit tuaj.
•	Nuk lejohet që ju të përdorni, të ndryshoni dhe të largoni
pajisje të ndërmarrjes pa lejen e ndërmarrjes.
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SHENJAT MË TË RËNDËSISHME TË SHPËTIMIT
DHE TË UDHËZIMIT NË CHEMPARK
Telefoni emergjent

Mos përdoret
ashensori në rast
zjarri

Ndalim i aparateve
elektronikë si
telefona mobilë dhe
leptopë

Të merren
parasysh automjet
e shinave dhe të
veçantë

Telefoni i njoftimit
të zjarrit

Ndalim duhani

Ndalim i marrjes
me vete të
kafshëve

Detyrim i vendosjes
së rripit

Vendi i grumbullimit
(jashtë në rast
të alarmit të
brendshëm)

Ndalim alkooli dhe
lëndësh dehëse

Shpejtësia
maksimale 30 km/h

Dalje emergjente/
rrugë shpëtimi

Vendi i grumbullimit
(në ndërtesë në
rast të alarmit të
jashtëm)

Zona të rrezikuara
nga shpërthimet

Ndalim i hyrjes së
të paautorizuarve

Zona e mbikëqyrur
me video

Ndalim fotografimi
dhe filmimi

Qarkullimi në shina
ka përparësi

Ju lutemi merrni parasysh: Shkelje kundër rregullave të sjelljes dhe të
rasteve emergjente të "CHEMPARK" mund të ndëshkohen.

SHËNIMET TUAJA:
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VËRTETIM I MARRJES PËR CUR-SI-SEC
Numri i letërnjoftimit të "CHEMPARK":

Firma:

Emri dhe mbiemri:

Me anë të kësaj unë vërtetoj që unë i kam marrë këto udhëzime sigurie dhe para hyrjes për herë të parë për në “CHEMPARK”
kam marrë gjerësisht në dijeni dhe i kam kuptuar.

Data:

Nënshkrimi:
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