LAIPNI LŪGTI LĒVERKŪZENAS CHEMPARKĀ
Drošības noteikumi

Pirms došanās uz CHEMPARKU, lūdzu izlasiet drošības noteikumus un ievērojiet tos visu uzturēšanās laiku! Paldies par uzmanību!

1. SATIKSMES NOTEIKUMI
CHEMPARKĀ ir jāvadās pēc ielu satiksmes noteikumiem atbilstoši CHEMPARKA īpašiem satiksmes noteikumiem.
•	Maksimālais paredzētais ātrums: 30 km/h
• Labās rokas likums

• Drošības jostu lietošana ir obligāta.

• Dzelzsceļam tiek dota priekšroka.
•	Esiet uzmanīgi! Dzelzsceļa transporta līdzekļi vai
cita veida īpašie ritekļi.

•	Transporta līdzekļa vadītājam transporta līdzekļa
vadīšanas laikā jāievēro sekojošais: Aizliegts
runāt pa tālruni vai arī sūtīt datus. Atļauts izmantot
brīvrokas sistēmas aprīkojumu.

Par satiksmes negadījumiem jāsniedz informācija drošības centrālē. Avārijas mobilais tālrunis: 0175-30-99399

2. VISPĀRĒJIE UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
Smēķet aizliegts
•	Smēķēt aizliegts pilnīgi visā CHEMPARKA teritorijā, arī atrodoties transporta līdzeklī.
•	Smēķēt atļauts tikai īpašās ar attiecīgu uzrakstu
pieejamās vietās.
Alkohola un reibinošo vielu lietošana
•	CHEMPARKĀ aizliegts lietot alkoholo un reibinošās vielas.
•	Alkohola kā arī reibinošo vielu līdzi ņemšana un
lietošana ir stingri aizliegta.
•	Atrodoties alkohola vai reibinošo vielu iespaidā,
aizliegts tuvoies vai arī uzturēties CHEMPARKĀ.
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Aizliegts fotografēt un filmēt
•	CHEMPARKĀ stingri aizliegta filmēšana un fotografēšana ar kamerām, mobīliem telefoniem vai
citām šāda veida ierīcēm. Ja Jums ir nepieciešamība fotografēt vai iegādāties fotogrāfijas, lūdzam
Jūs griezties pie uzņēmuma atbildīgā personāla
vai pie drošības menedžementa atbildīgām
kontaktpersonām.
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Elektrisko ierīču un transporta aizliegums bijušajā teritorijā
•	Uz CHEMPARKA sprādzienbīstamo teritoriju (bijusī teritorija) ir norādīts ar norādes zīmēm.
•	Bijušajā teritorijā iebraukt ar transportu ir aizliegts.

Aizliegums par dzīvnieku ievešanu
•	Uz CHEMPARKU vest sev līdzi dzīvniekus ir
aizliegts.
•	CHEMPARKĀ dzīvniekus neiaztikt: Pastāv savainojumu vai inficēšanās risks.

•	Bijušajā teritorijā stingri aizliegts lietot elektrisko aparatūru tostarp klēpju datorus un mobīlos
telefonus. Arī izslēgtu elektrisko aparatūru bijušajā
teritorijā ņemt līdzi stingri aizliegts.
•	Vienīgais izņēmums: iepriekšējā izlaiduma mobīllā
telefona modeļi, kuriem izsniegta īpaša atļauja.

Obligāti nēsāt sev līdzi personas identifikācijas
dokumentus
•	CHEMPARKĀ obligāti jānēsā sev līdzi personas
identifikācijas dokuments.
•	Apmeklētājiem, CHEMPARKA darbiniekiem und
citu uzņēmumu darbiniekiem drošības pakalpojumu vai caurlaides vietā (apmeklētāju ieejas vietā,
caurlaides kantorī), tiek izsniegtas CHEMPARKA-atļaujas kartiņas. Ārpus noteiktā darba laika atļaujas
kartiņu var saņemt pie apsardzes vārtiem.

3. INSTRUKCIJA, KĀ RĪKOTIES ĀRKĀRTAS UN NELAIMES GADĪJUMOS
•	Neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumos, ugunsgrēka, vides piesārņošanas, satiksmes negadījumu vai cita
veida kaitējumu vai līdzīgos bīstamos gadījumos, nekavējoties jākontaktējas ar CHEMPARKA drošibas dienesta centrāli. Palieciet uz vietas. Nepieciešamības gadījumā sniedziet ātrai palīdzībai nepieciešamo informāciju.
	Avārijas mobilais numurs: 0175-30-99399 Pirms apmeklējuma veikšanas lūdzam Jūs saglabāt avārijas tālruņa
numuru savā mobīlajā telefonā.
•	Uz īpaši bīstamām ierīcēm atrodas aprīkojums ar papildus avārijas tālruņiem.

1. KAS IR
noticis?

2. KURĀ VIETĀ
negadījums noticis?
(ēkas un ēkas bloka
numurs, piem. D 8)

3. CIK

cietušo ir kopumā?

4. KĀDA

veida savainojumi ir
radušies?

5. GAIDIET

uz drošības centrāles
zvanu.

3.1. UZVEDĪBA IEKŠĒJĀS TRAUKSMES GADĪJUMĀ
Kas ir iekšējā trauksme?

Atskanot iekšējās trauksmes signālam pastāv riska iespēja,
ka uzņēmuma ēkā noticis negadījums/nelaime.

•	Nekavējoties dodaties uz Jums tuvāk esošo
pulcēšanās vietu. Šeit Jums tiks sniegta tālāka
informācija.
•	Lūdzu sekojiet ugunsdzēsēju, drošības personāla
und uzņēmuma personāla instrukcijām.

Ko Jūs dzirdat?
Iekšējās trauksmes atskanēšanas brīdī Jūs dzirdat
gaudojošu signalizācijas zvanu:
Hui – Hui – Hui – Hui
a) Jūs atrodaties ēkā. Kā Jums jārīkojas?
• Saglabājiet mieru.
• Mierīgi pātrauciet savu darbu.
• Aizveriet logus un durvis.
•	Pametiet ēku tikai pa norādītiem evakuācijas
ceļiem.

b) J
 ūs atrodaties ārpus ēkas.
Kā Jums jārīkojas?
•	Saglabājiet mieru.
•	Mierīgi pārtrauciet savu darbu un attālinaties no ēkas pa
drošāko ceļu.
•	Lūdzu sekojiet ugunsdzēsēju, drošības personāla und uzņēmuma personāla instrukcijām.
•	Doties atpakaļ uz ēku Jūs drīkstat tikai pēc mutiska paziņojuma par trauksmes atcelšanu.
Detalizēta informācija par uzvedību trauksmes gadījumā ir
atrodama pie ēku ieejām. Būvlaukumos ir jāvadās atbilstoši
speciālai būvlaukumu trauksmes instrukcijai.

•	Izmantojiet kāpnes, nekādā gadījumā nebrauciet
ar liftu.
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3.2. UZVEDĪBA ĀRĒJĀS TRAUKSMES GADĪJUMĀ
Kas ir ārējā trauksme?

•	Doties āra no ēkas Jūs drīkstat tikai pēc mutiska paziņojuma
caur skaļruni par trauksmes atcelšanu.

Ko Jūs dzirdat?

b) Jūs atrodaties ārpus ēkas. Kā Jums jārīkojas?
• Saglabājiet mieru.
• Mierīgi pārtrauciet savu darbu.

Atskanot ārējās trauksmes signālam pastāv riska iespēja, ka
ārpus uzņēmuma ēkas noticis negadījums/nelaime.

Ārējās trauksmes atskanēšanas brīdī Jūs dzirdat
taurējošu signalizācijas zvanu:
Tut – Tut – Tut – Tut

•	Nekavējoties dodaties uz Jums tuvāko slēgto ēku
und meklējiet ēkas iekšpusē norādīto pulcēšanās
vietu. Šeit Jums tiks sniegta tuvāka informācija.
•	Gadījumā, ja ekā pulcēšanās vieta neeksiste,
ēku pamest nedrīkstat un Jums jāuzturas ēkas
iekšpusē.

a) Jūs atrodaties ēkā. Kā Jums jārīkojas?
• Saglabājiet mieru.
• Mierīgi pātrauciet savu darbu.
• Aizveriet logus un durvis.
•	Nekavējoties dodaties uz Jums tuvāk esošo
pulcēšanās vietu. Šeit Jums tiks sniegta tālāka
informācija.
•	Jums ir jāuzturas ēkā, gadījumā, ja speciāla pulcēšanās vieta neeksistē.
•	Izmantojiet kāpnes, nekādā gadījumā nebrauciet
ar liftu.
•	Sekojiet mutiskiem paziņojumiem caur skaļruni un
ievērojiet tos.
•	Lūdzu sekojiet ugunsdzēsēju, drošības personāla
und uzņēmuma personāla instrukcijām.

•	Lūdzu sekojiet ugunsdzēsēju, drošības personāla
und uzņēmuma personāla instrukcijām.
•	Ēku pamest Jūs drīkstat tikai pēc mutiska paziņojuma caur skaļruni par trauksmes atcelšanu.
• Ievērojiet norobežotās teritorijas robežas.
c) Jūs atrodaties automobīlī. Kā Jums jarīkojas?
• Saglabājiet mieru.
• Aizveriet logus un durvis.
• Izslēdziet gaisa ventilāciju.
• Sekojiet brīdinājumu ierīcēm un satiksmes norobežojumiem.
• Attālinaties no notikuma vietas pa drošāko ceļu.
• Ievērojiet norobežotās teritorijas robežas.

3.3. UZVEDĪBA VISPĀRĒJĀS ĒKU BLOKA TRAUKSMES GADĪJUMĀ
Kas ir visparējā ēku bloka trauksme?

Atskanot visparējās ēku bloka trauksmes signālam pastāv
riska iespēja, ka uzņēmuma ēku blokā noticis negadījuma/
nelaime, šādā gadījumā jāievēro speciālie drošības noteikumi.

Ko Jūs dzirdat?
Vispārējā ēku bloka trauksmes gadījuma atskan
mutisks paziņojums pa skaļruni.

Ko Jūs redzat?

a) J
 ūs atrodaties ēkā vai ēku bloka teritorijā.
Kāda veida darbības Jums jāveic?
• Saglabājiet mieru.
•	Sekojiet speciālai avārijas signalizācijai un mutiskām skaļruņa
instrukcijām.
• Ievērojiet norobežotās teritorijas robežas.
b) J
 ūs atrodaties CHEMPARKA ēku bloku teritorijā.
Kāda veida darbības Jums jāveic?
• Saglabājiet mieru
• Attālinaties no notikuma vietas pa drošāko ceļu.
• Ievērojiet norobežotās teritorijas robežas.

Iedegas speciālā avārijas signalizācijas ierīce.

3.4. UZVEDĪBA NOTIKUMA VIETĀ UN BĪSTAMAJĀ ZONĀ
• 	Norobezōjumus nedrīkst pārkāpt ne arī tos likvidēt.
•	Apgabala slēgšana attiecināma arī uz takām un
citiem blakus ceļiem.
•	Ieturiet drošības attālumu starp sevi un notikuma
vietu.
•	Par svarīgiem novērojumiem nekavējoties informējiet uzdevuma izpildes komandu.

•	Uzturēties notikuma vietā Jūs drīkstat tikai saskaņā ar uzdevuma izpildes komandas speciālo atļauju.
• Sekojiet uzdevuma izpildes komandas instrukcijām.
•	Lūdzu netraucējiet uzdevuma komandas darba izpildi ar nevajadzīgām diskusijām.

4. UZVEDĪBA UZŅĒMUMĀ (citu uzņēmumu darbiniekiem)
•	Pirms apmeklējuma Jums ir jāreģistrējas. Uzņēmuma reģistrācijas vietas ir norādītas.
•	Savu darbību Jūs drīkstat veikt tikai pēc veiksmīgas reģistrācijas iziešanas, iepazīšanās ar drošības noteikumiem un atļauju
uzsākt darbību.
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• Pēc darbības izbeigšanās sniedziet paziņojumu par to.
•	Uzņēmuma iekārtas Jūs bez uzņēmuma atļaujas nedrīkstat ne
apkalpot, ne pārmainīt ne arī likvidēt.
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CHEMPARKA SVARĪGĀKĀS GLĀBŠANAS UN
NORĀDES ZĪMES
Avārijas tālrunis

Lifta lietošana
ugunsgrēka gadījuma aizliegta

Aizliegts lietot elektrisko aparatūru,
mobilos telefonus
un klēpju datorus

Uzmanību, dzelzsceļa vai cita veida
īpašie ritekļi

Ugunsdzēsības
dienesta tālrunis

Smēķēt aizliegts

Dzīvniekus ņemt
līdzi aizliegts

Drošības jostu lietošana ir obligāta

Pulcēšanās vieta
(ārpus ēkām, iekšējās trauksmes
gadījumā)

Aizliegts lietot
alkoholu un citas
reibinošas vielas

Maksimālais paredzētais ātrums
30 km/h

Avārijas izeja/evakuācijas ceļs

Pulcēšanās vieta
(ēkā, ārējās trauksmes gadījumā)

Sprādzienbīstamā
teritorija

Nepiederošām
personām ieeja
aizliegta

Videonovērošanas
teritorija

Filmēt un fotografēt
aizliegts

Dzelzsceļa transportam tiek dota
priekšroka

Lūdzam ņemt vērā: Par CHEMPARKA noteikumu pārkāpšanu, uzvedības un
avārijas gadījumu noteikumu neievērošanu draud sods.

JŪSU PIEZĪMES:
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NOTEIKUMU SAŅEMŠANAS APLIECINĀJUMS CUR-SI-SEC
CHEMPARKA-Atļaujas kartiņas numurs:

Firma:

Vārds Uzvārds:

Ar šo es apliecinu, ka esmu saņēmis drošības noteikumus un pirms došanās pirmajā vizītē pa CHEMPARKU, noteikumus esmu
izlasījis, ņēmis vērā un sapratis.

Datums:

Paraksts:
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