SVEIKI ATVYKĘ Į CHEMPARK LEVERKUSEN
Saugos instrukcijos

Prieš atvykdami į CHEMPARK prašome perskaityti saugos instrukcijas ir laikytis jų tol, kol būsite CHEMPARK teritorijoje! Dėkojame!

1. KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

CHEMPARK teritorijoje galioja bendrosios kelių eismo taisyklės ir specialiosios CHEMPARK eismo taisyklės.
•	
Didžiausias greitis: 30 km/h
•	
Pirmenybė iš dešinės artėjančioms transporto
priemonėms

• Privaloma prisisegti saugos diržus.

• Pirmenybė geležinkelių transportui.
•	Ypatingą dėmesį atkreipkite į specialiąsias transporto priemones ir geležinkelio transporto
priemones.

•	Vairuodamas transporto priemonę vairuotojas negali: kalbėti telefonu arba siųsti duomenų. Naudotis
laisvų rankų įranga leidžiama.

Apie eismo įvykius reikia pranešti saugumo centrui. Pagalbos iškvietimo mob. telefono numeris: 0175-30-99399

2. BENDROSIOS ELGSENOS TAISYKLĖS
Draudžiama rūkyti
•	Rūkyti draudžiama visoje CHEMPARK teritorijoje,
taip pat transporto priemonėse.
• Rūkymo vietos yra pažymėtos ženklais.

Draudžiama vartoti alkoholį ir svaigalus
•	Vartoti alkoholį ir svaigalus CHEMPARK teritorijoje
draudžiama.
•	Alkoholį ir svaigalus Jums atsinešti ir vartoti
draudžiama.
•	Apsvaigę nuo alkoholio ar svaigalų negalite įžengti
į CHEMPARK teritoriją ar joje būti.
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Draudžiama fotografuoti ir filmuoti
•	CHEMPARK teritorijoje draudžiama fotografuoti ar
filmuoti su kameromis, mobiliaisiais telefonais ar
kitais prietaisais. Jei Jums reikalingos nuotraukos,
prašome kreiptis į savo atitinkamos įmonės kontaktinį asmenį arba į saugumo valdymo skyriaus
darbuotoją.
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Elektros prietaisų ir transporto priemonių draudimas sprogiose aplinkose
•	Potencialiai sprogios aplinkos (Ex zonos)
CHEMPARK teritorijoje yra pažymėtos.
•	Įvažiuoti transporto priemonėmis į sprogias aplinkas draudžiama.

Gyvūnų draudimas
•	Į CHEMPARK teritoriją atsivesti gyvūnus
draudžiama.
•	CHEMPARK teritorijoje esančių gyvūnų nelieskite:
galima susižeisti ir užsikrėsti infekcija.
Privaloma turėti pažymėjimą
•	CHEMPARK teritorijoje privaloma turėti
pažymėjimą.
•	CHEMPARK pažymėjimai lankytojams,
CHEMPARK darbuotojams ir kitų firmų darbuotojams išduodami saugumo tarnybos punkte (lankytojų registratūroje, pažymėjimo išdavimo biure).
Ne darbo laiku pažymėjimus gali išduoti prie vartų
budintys asmenys.

•	Elektros prietaisus, tokius kaip nešiojamuosius
kompiuterius ar mobiliuosius telefonus, naudoti
griežtai draudžiama. Net ir išjungtų elektros prietaisų negalima neštis į sprogias aplinkas.
•	Vienintelė išimtis: specialūs mobilieji telefonai,
pritaikyti naudojimui sprogiose aplinkose.

3. ELGSENA ĮVYKUS NELAIMEI IR AVARIJAI
•	Apie skubiai reikalingą medicinos pagalbą, avariją, gaisrą, aplinkos užteršimą, eismo įvykį ar dėl kitų pavojų atsiradusią
žalą nedelsdami turite pranešti CHEMPARK saugumo centrui. Likite vietoje. Jei būtina, iškvieskite gelbėjimo tarnybas.
	Pagalbos iškvietimo mob. telefono numeris: 0175-30-99399 Pagalbos iškvietimo numerį savo mobiliajame telefone
prašome išsaugoti dar iki jo panaudojimo.
•	Įmonėse, kuriose galimi ypatingi pavojai, papildomai yra numatyti pagalbos iškvietimo telefonai.

1. KAS
įvyko?

2. KUR

3. KIEK YRA

įvyko?
(blokas ir pastato
numeris, pvz., D 8)

nukentėjusiųjų?

4. KOKIE
sužalojimai?

5. LAUKITE
saugumo centro
klausimų.

3.1. ELGSENA SUVEIKAUS VIDAUS SIRENAI
Kas yra vidaus sirena?

Suveikusi vidaus sirena informuoja apie įvykio/avarijos
pastato viduje pavojų.

Ką girdite?
Suveikus vidaus sirenai pasigirsta kaukimas:
Hui – Hui – Hui – Hui

a) Jūs esate pastato viduje. Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
• Saugiai nutraukite vykdomą darbą.
• Uždarykite duris ir langus.
•	Iš pastato išeikite ženklais pažymėtais evakuacijos keliais.

•	Nedelsdami eikite į artimiausią susirinkimo vietą.
Čia gausite tolimesnę informaciją.
•	Laikykitės ugniagesių, saugumo valdymo skyriaus
ir valdančiojo personalo instrukcijų.

b) J
 ūs esate lauke.
Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
•	Saugiai nutraukite vykdomą darbą ir saugiu keliu pasišalinkite iš pastato.
•	Laikykitės ugniagesių, saugumo valdymo skyriaus ir valdančiojo personalo instrukcijų.
•	Į pastatą vėl eikite tik tuomet, kai per garsiakalbius išgirstate,
jog pavojus praėjo.
Išsamų veiksmų planą aliarmo atveju rasite prie įėjimų į pastatą.
Statybvietėse galioja atskiras veiksmų planas.

• Naudokitės laiptais, bet ne liftu.
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3.2. ELGSENA SUVEIKAUS LAUKO SIRENAI
Kas yra lauko sirena?

•	Iš pastato išeikite tik tuomet, kai per garsiakalbius išgirstate,
jog pavojus praėjo.

Ką girdite?

b) Jūs esate lauke. Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
• Saugiai nutraukite vykdomą darbą.

Suveikusi lauko sirena informuoja apie įvykio/avarijos už
pastato ribų pavojų.

Suveikus vidaus sirenai pasigirsta garsinis signalas:
Tut – Tut – Tut – Tut

a) Jūs esate pastato viduje. Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
• Saugiai nutraukite vykdomą darbą.
• Uždarykite duris ir langus.

•	Nedelsdami eikite į artimiausią uždarą pastatą
ir susiraskite jame susirinkimo vietą. Čia gausite
tolimesnę informaciją.
• Net jei susirinkimo vietos nėra, likite pastate.
•	Laikykitės ugniagesių, saugumo valdymo skyriaus
ir valdančiojo personalo instrukcijų.
•	Iš pastato išeikite tik tuomet, kai per garsiakalbius
išgirstate, jog pavojus praėjo.
• Paisykite uždarytų erdvių.

•	Nedelsdami eikite į artimiausią susirinkimo vietą
pastate. Čia gausite tolimesnę informaciją.
• Net jei susirinkimo vietos nėra, likite pastate.

• Naudokitės laiptais, bet ne liftu.

c) Jūs važiuojate automobiliu. Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
• Uždarykite langus ir duris.
• Išjunkite ventiliaciją.
• Paisykite įspėjamųjų įrenginių ir eismo užtvarų.
• Pasišalinkite saugiu keliu.
• Paisykite uždarytų erdvių.

• Sekite pranešimus per garsiakalbius.
•	Laikykitės ugniagesių, saugumo valdymo skyriaus
ir valdančiojo personalo instrukcijų.

3.3. ELGSENA SUVEIKUS BLOKO SIRENAI
Kas yra bloko sirena?

Suveikusi bloko sirena informuoja apie įvykio/avarijos bloke
pavojų, kuomet privaloma laikytis griežtesnių saugumo
instrukcijų.

Ką girdite?
Suveikus bloko sirenai girdite pranešimus per
garsiakalbius.

Ką matote?

a) J
 ūs esate pastato viduje arba blokui priklausančioje
lauko teritorijoje. Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
•	Paisykite optinių signalizacijos sistemų ir laikykitės per garsiakalbius pateiktų nurodymų.
• Paisykite uždarytų erdvių.
b) J
 ūs esate CHEMPARK teritorijoje už bloko ribų.
Ką turite daryti?
• Išlikite ramus.
• Saugiu keliu pasišalinkite iš bloko.
• Paisykite uždarytų erdvių.

Šviečia specialios optinės signalizacijos sistemos.

3.4. ELGSENA ĮVYKIO IR PAVOJAUS VIETOSE
•	Jokiu būdu neperženkite užtvarų ir jų nepašalinkite.
•	Barikados galioja ir slaptiems keliams ir pramintiems takams.
• Laikykitės atokiau nuo įvykio vietos.
•	Apie svarbius pastebėjimus praneškite įvykio
vietoje dirbančioms pajėgoms.

4. ELGSENA ĮMONĖJE
•	Prieš pradėdami dirbti privalote užsiregistruoti. Įmonės registracijos vietos yra pažymėtos.
•	Pradėti dirbti galite tik užsiregistravę, išklausę saugos instruktažą ir gavę leidimą dirbti.
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•	Į įvykio vietą ženkite tik gavus aiškų įvykio vietoje dirbančių
pajėgų leidimą.
•	Laikykitės įvykio vietoje dirbančių pajėgų nurodymų.
•	Nereikalingomis diskusijomis netrukdykite įvykio vietoje dirbančioms pajėgoms dirbti.

(skirta kitų firmų darbuotojams)

• Baigę dirbti išsiregistruokite.
•	Be įmonės leidimo negalite naudotis darbo įrenginiais, negalite
jų keisti ir pašalinti.
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SVARBIAUSI CHEMPARK TERITORIJOJE
ESANTYS GELBĖJIMOSI IR NURODOMIEJI
ŽENKLAI
Pagalbos iškvietimo telefonas

Liftu gaisro
atveju naudotis
draudžiama

Pirmenybė geležinkelių transportui

Draudžiama rūkyti

Draudžiama
naudoti elektros
prietaisus (mobiliuosius telefonus
ir nešiojamuosius
kompiuterius)

Priešgaisrinis
telefonas

Susirinkimo vieta
(lauke suveikus
vidaus sirenai)

Draudžiama vartoti
alkoholį ir svaigalus

Draudžiama atsivesti gyvūnus

Privaloma prisisegti
saugos diržus

Susirinkimo vieta
(pastate suveikus
lauko sirenai)

Potencialiai sprogi
aplinka

Didžiausias greitis
30 km/h

Avarinis išėjimas/
evakuacijos kelias

Vaizdo kamera
stebima aplinka

Draudžiama fotografuoti ir filmuoti

Pašaliniams įeiti
draudžiama

Dėmesio – geležinkelių ir specialiosios transporto
priemonės

Prašome įsidėmėti: už CHEMPARK elgsenos ir avarijos atveju galiojančių
taisyklių pažeidimą gali būti baudžiama.

JŪSŲ UŽRAŠAI:
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CUR-SI-SEC SKIRTAS GAVIMO
PATVIRTINIMAS
CHEMPARK pažymėjimo numeris:

Firma:

Vardas Pavardė:

Patvirtinu, kad gavau šias saugumo instrukcijas ir prieš pirmą kartą patekdamas į CHEMPARK teritoriją atidžiais jas perskaičiau
ir supratau.

Data:

Parašas:
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