BEM-VINDO AO PARQUE INDUSTRIAL CHEMPARK DE LEVERKUSEN
Indicações de segurança

Por favor, leia as presentes indicações de segurança antes de entrar em CHEMPARK – e certifique-se de que as mesmas são
cumpridas durante a sua permanência no local! Muito obrigado!

1. REGRAS DE CIRCULAÇÃO

Em CHEMPARK aplica-se o Código da Estrada alemão-federal, juntamente com as regras de circulação específicas de CHEMPARK.
•	Velocidade máxima: 30 km/h
•	
Regra da prioridade à direita

• Uso obrigatório do cinto de segurança.

•	
Tráfego ferroviário com prioridade.
•	Preste especial atenção aos veículos especiais
e veículos ferroviários.

•	Durante a condução do veículo, o condutor: não
pode telefonar nem escrever mensagens. É permitido utilizar sistemas mãos-livres.

Os acidentes de viação têm de ser comunicados à central de segurança. N.º de emergência (telemóvel): 0175-30-99399

2. REGRAS DE PROCEDIMENTO GERAIS
Proibido fumar
•	É proibido fumar em todo o Parque Industrial
CHEMPARK, até mesmo no interior dos veículos.
•	As exceções à proibição de fumar estão devidamente assinaladas.
Proibido beber álcool ou ingerir estupefacientes
•	É proibido beber álcool ou ingerir estupefacientes em CHEMPARK.
•	Não deve trazer nem consumir álcool ou
estupefacientes.
•	Não deve entrar nem permanecer em
CHEMPARK sob a influência de álcool ou de
estupefacientes.
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Proibido fotografar e filmar
•	Por norma, em CHEMPARK é proibido utilizar
câmaras, telemóveis ou outros dispositivos para
fotografar ou filmar. Caso seja importante tirar/
obter fotografias ou outros registos, entre em
contacto com a pessoa de contacto do setor relevante ou com um funcionário do departamento
de gestão de segurança.
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Proibido utilizar equipamentos elétricos e veículos em atmosferas potencialmente explosivas
•	As atmosferas potencialmente explosivas em
CHEMPARK estão identificadas.
•	É proibida a circulação de veículos em atmosferas potencialmente explosivas.

Proibida a entrada de animais
•	É proibida a entrada de animais em CHEMPARK.
•	
Nunca permita a entrada de animais em CHEMPARK:
existe perigo de ferimentos e de infeção.

•	Por norma, é proibido utilizar equipamentos
elétricos como, por exemplo, Laptops ou telemóveis, em atmosferas potencialmente explosivas.
Os equipamentos elétricos não devem ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas,
mesmo se os mesmos estiverem desligados.
•	Única exceção: modelos de telemóvel à prova de
explosão com a devida autorização especial

Obrigatoriedade do porte de documento de
identificação
•	Em CHEMPARK aplica-se a obrigatoriedade do
porte de documento de identificação.
•	Os visitantes, os funcionários de CHEMPARK e os
funcionários de empresas externas obtêm o documento de identificação CHEMPARK no Security
Service Point (acolhimento dos visitantes, departamento de emissão do documento de identificação).
Fora do horário de trabalho normal, os documentos
de identificação são disponibilizados pelos responsáveis pelas respetivas entradas de acesso.

3. PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA OU DE UM ACIDENTE
•	Em caso de uma emergência médica, de um acidente, de um incêndio, de poluição ambiental, de um acidente
de viação ou de um sinistro causado por outros perigos, deve informar imediatamente a central de segurança de
CHEMPARK. Permaneça no local. Alerte – se necessário – os serviços de socorro.
	
Número de emergência (telemóvel): 0175-30-99399 Por favor, guarde previamente o número de emergência no
seu telemóvel.
•	As oficinas com perigos específicos estão adicionalmente equipadas com telefones de emergência.

1. O QUE
aconteceu?

2. ONDE

aconteceu? (número
do bloco e do edifício,
por exemplo, D 8)

3. QUANTAS
pessoas foram
afetadas?

4. QUAIS

são os ferimentos?

5. AGUARDE

pelas perguntas
feitas pela central de
segurança.

3.1. PROCEDIMENTO EM CASO DE ALARME INTERNO
•	Dirija-se imediatamente até ao ponto de encontro mais próximo. Aqui, ser-lhe-ão dadas mais
informações.
•	Siga as instruções dos bombeiros, do departamento de gestão da segurança e do pessoal de
serviço.

O que é um alarme interno?

Ao ser emitido um alarme interno existe o perigo de uma
situação/acidente dentro de um edifício.

O que é que ouve?
Em caso de um alarme interno é emitido um som
de sirene: Hui – Hui – Hui – Hui

b) Você encontra-se ao ar livre.
O que tem de fazer?
•	Mantenha a calma.
•	Interrompa, de forma segura, a sua tarefa e abandone o
edifício através das vias de evacuação seguras.
•	Siga as instruções dos bombeiros, do departamento de
gestão da segurança e do pessoal de serviço.
•	Só entre de novo no edifício, depois de a resolução do
problema ter sido comunicada pelos altifalantes

a) Você encontra-se no edifício. O que tem de fazer?
•	Mantenha a calma.
•	Interrompa, de forma segura, a sua tarefa.
•	Feche as portas e as janelas.
•	Abandone o edifício através das vias de evacuação assinaladas.
•	Utilize as escadas e não os elevadores.
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Está disponível uma disposição detalhada dos alarmes nas
entradas de acesso dos edifícios. Nos locais de construção
está afixada a disposição dos alarmes correspondentes.
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3.2. PROCEDIMENTO EM CASO DE ALARME EXTERNO
O que é um alarme externo?

Ao ser emitido um alarme externo existe o perigo de uma
situação/acidente fora de um edifício.

O que é que ouve?
Em caso de um alarme externo é emitido um som
tipo buzina: Pip – Pip – Pip – Pip

•	Siga as instruções dos bombeiros, do departamento de gestão da segurança e do pessoal de serviço.
•	Só abandone o edifício, depois de a resolução do problema
ter sido comunicada pelos altifalantes.
b) Você encontra-se ao ar livre. O que tem de fazer?
• Mantenha a calma.
• Interrompa, de forma segura, a sua tarefa.
•	Dirija-se imediatamente ao edifício fechado
mais próximo e aí procure o ponto de encontro
dentro do edifício. Aqui, ser-lhe-ão dadas mais
informações.
•	Permaneça, mesmo se não existir um ponto de
encontro, no edifício.

a) Você encontra-se num dos edifícios. O que tem de fazer?
• Mantenha a calma.
• Interrompa, de forma segura, a sua tarefa.
• Feche as portas e as janelas.
•	Dirija-se imediatamente ao ponto de encontro
mais próximo no edifício. Aqui, ser-lhe-ão dadas
mais informações.
•	Permaneça, mesmo se não existir um ponto de
encontro, no edifício.
•	Utilize as escadas e não os elevadores.
•	Preste atenção aos comunicados dos
altifalantes.

•	Siga as instruções dos bombeiros, do departamento de gestão da segurança e do pessoal de
serviço.
•	Só abandone o edifício, depois de a resolução do
problema ter sido comunicada pelos altifalantes.
• Respeite as áreas vedadas.
c) O veículo está em circulação. O que tem de fazer?
• Mantenha a calma.
• Feche as janelas e as portas.
• Desligue a ventilação.
•	Preste atenção aos dispositivos de aviso e aos bloqueios de
circulação.
• Abandone o local, seguindo pela via de evacuação segura.
• Respeite as áreas vedadas.

3.3. PROCEDIMENTO EM CASO DE ALARME DO BLOCO
O que é um alarme do bloco?

Em caso de um alarme do bloco existe o perigo de uma
situação/acidente num bloco com aumento das precauções de segurança.

O que é que ouve?
Em caso de um alarme do bloco é emitido um
comunicado através dos altifalantes.

O que é que vê?

Acendem-se os dispositivos especiais de sinalização ótica.

a) V
 ocê encontra-se num edifício ou no espaço do bloco que
está ao ar livre. O que tem de fazer?
• Mantenha a calma.
•	Preste atenção aos dispositivos de sinalização ótica e siga
as instruções.
• Respeite as áreas vedadas.
b) Você encontra-se em CHEMPARK, fora do bloco.
O que tem de fazer?
• Mantenha a calma.
• Abandone o bloco, seguindo pela via de evacuação segura.
• Respeite as áreas vedadas.

3.4. PROCEDIMENTO NOS LOCAIS DE EMERGÊNCIA E DE PERIGO
•	Não transgrida nem elimine as barreiras.
•	As barreiras abrangem igualmente as vias ocultas e passagens.
•	Mantenha a distância em relação ao local de
emergência.
•	Comunique as observações que possam ser
importantes às forças de emergência.

•	Só é permitido aceder a um local de emergência com a
autorização por escrito das forças de emergência.
• Siga as instruções das forças de emergência.
•	Não obstrua o trabalho das forças de emergência com discussões desnecessárias.

4. PROCEDIMENTO DURANTE O SERVIÇO
•	Tem de efetuar o seu registo antes da entrada ao serviço.
Os locais de apresentação ao serviço estão identificados.
•	Só deve dar início ao seu trabalho após ter efetuado o registo, ter recebido as indicações de segurança e ter a autorização necessária para o trabalho.
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(para funcionários de empresas externas)

•	Efetue novamente o registo após a sua entrada ao serviço.
•	Os equipamentos operacionais não devem ser operados,
alterados nem removidos sem a autorização da entidade
exploradora.
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AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE REFERÊNCIA MAIS IMPORTANTES
EM CHEMPARK
Telefone para
chamadas de
emergência

Não utilizar o elevador em caso de
incêndio

Proibida a utilização de dispositivos elétricos,
com telemóveis e
Laptops

Tráfego ferroviário
com prioridade

Telefone para a
comunicação de
incêndios

Proibido fumar

Ponto de encontro
(ao ar livre com
alarme interno)

Proibido beber
álcool ou ingerir
estupefacientes

Proibida a entrada
de animais

Uso obrigatório do
cinto de segurança

Ponto de encontro
(no edifício com
alarme externo)

Área potencialmente explosiva

Velocidade máxima de 30 km/h

Saída de emergência/via de
evacuação

Área com câmara
de videovigilância

Proibido fotografar
e filmar

Acesso proibido
a pessoas não
autorizadas

Prestar atenção
aos veículos ferroviários e veículos
especiais

Tenha em atenção: as infrações às regras de procedimento e de
emergência de CHEMPARK são puníveis por lei.

AS SUAS NOTAS:
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CONFIRMAÇÃO DE RECEÇÃO PARA CUR-SI-SEC
Número de identificação CHEMPARK:

Empresa:

Nome próprio Apelido:

Confirmo, pelo presente, que recebi as presentes indicações de segurança, tendo lido e compreendido completamente as
mesmas antes do primeiro acesso a CHEMPARK.

Data:

Assinatura:
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