BINE AŢI VENIT ÎN CHEMPARK LEVERKUSEN
Indicaţii de siguranţă

Vă rugăm să citiţi indicaţiile de siguranţă înainte de a accesa parcul CHEMPARK – şi să le respectaţi pe durata şederii
dumneavoastră! Vă mulţumim!

1. REGULI DE CIRCULAŢIE

În CHEMPARK se aplică prevederile Codului rutier, împreună cu regulile speciale de circulaţie în CHEMPARK.
•	Viteza maximă: 30 km/h
• Prioritate de dreapta

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă.

•	Vehiculele pe şine au prioritate.
•	Acordaţi o atenţie deosebită autospecialelor şi
vehiculelor pe şine.

•	În timpul deplasării în autovehicul se aplică următoarele reguli pentru conducător: Sunt interzise
vorbitul la telefon sau trimiterea datelor. Este
permisă utilizarea sistemelor de tip „mâini libere”.

Accidentele de circulaţie trebuie notificate centralei de siguranţă. Număr de urgenţă telefon mobil: 0175-30-99399

2. REGULI GENERALE DE CONDUITĂ
Interzicerea fumatului
•	Fumatul este interzis în întreaga incintă
CHEMPARK, inclusiv în vehicule.
•	Excepţiile de la interdicţia fumatului sunt marcate
cu indicatoare.

Interzicerea consumului de alcool şi stupefiante
•	În incinta CHEMPARK sunt interzise alcoolul şi
stupefiantele.
•	Nu vă este permis să introduceţi şi să consumaţi
alcool şi stupefiante.
•	Nu vă este permis să intraţi sau să staţionaţi în
incinta CHEMPARK dacă vă aflaţi sub influenţa
alcoolului sau a stupefiantelor.
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Interzicerea fotografierii şi filmării
•	În principiu, în incinta CHEMPARK este interzisă
fotografierea sau filmarea cu camere, telefoane
mobile sau alte dispozitive. Dacă pentru dumneavoastră este important să faceţi sau să obţineţi
înregistrări, vă rugăm să vă adresaţi persoanei
dumneavoastră de contact din unitatea respectivă
sau unui angajat al Security Management.
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Interzicerea aparatelor şi vehiculelor electrice în
zone cu risc de explozie
•	Zonele cu risc de explozie din incinta CHEMPARK
sunt marcate.
•	Accesul cu vehicule în zonele cu risc de explozie
este interzis.

Interzicerea animalelor
•	Este interzisă introducerea animalelor în incinta
CHEMPARK.
•	Nu atingeţi niciodată animale în incinta
CHEMPARK: Pericol de rănire şi infecţie.
Obligaţia de purtare a legitimaţiei
•	În incinta CHEMPARK este obligatorie purtarea
legitimaţiei.
•	Vizitatorii, angajaţii CHEMPARK şi angajaţii
firmelor străine pot obţine legitimaţia CHEMPARK
la Security Service Point (recepţie vizitatori, birou
legitimaţii). În afara programului normal de lucru,
legitimaţiile pot fi obţinute la porţile la care se află
personal.

•	În zonele cu risc de explozie, dispozitivele electrice, precum laptop-uri sau telefoane mobile, sunt,
în principiu, interzise. Chiar dacă sunt oprite, dispozitivele electrice nu trebuie introduse în zonele
cu risc de explozie.
•	Excepţie unică: telefoane mobile cu aprobare
specială, în execuţie anti-explozii.

3. CONDUITA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI ÎN CAZ DE ACCIDENT

•	În cazul unei urgenţe medicale, unui accident, unui incendiu, unei poluări a mediului, unui accident de circulaţie sau
unei daune cauzate de alte pericole trebuie să înştiinţaţi imediat centrala de siguranţă a CHEMPARK. Rămâneţi la faţa
locului. Dacă este necesar, dirijaţi echipajele de salvare.
	Număr de urgenţă telefon mobil: 0175-30-99399 Vă rugăm să memoraţi numărul de urgenţă în telefonul dumneavoastră mobil, înainte de începerea activităţii dumneavoastră.
•	Unităţile cu riscuri speciale sunt dotate, în mod suplimentar, cu telefoane pentru apeluri de urgenţă.

1. CE

s-a întâmplat?

2. UNDE

s-a întâmplat?
(blocul şi numărul
clădirii, de ex. D 8)

3. CÂTE

persoane sunt
afectate?

4. CE FEL DE
răniri au rezultat?

5. AŞTEPTAŢI

să vă fie adresate
întrebări din partea
centralei de siguranţă.

3.1. CONDUITA ÎN CAZ DE ALARMĂ INTERNĂ
Ce este o alarmă internă?

În cazul unei alarme interne, pericolul este generat de un
incident/accident în interiorul unei clădiri.

Ce auziţi?
În cazul unei alarme interne se aude un sunet acut:
Hui – Hui – Hui – Hui

a) Vă aflaţi în acea clădire. Ce trebuie să faceţi?
• Păstraţi-vă calmul.
• Întrerupeţi-vă activitatea în condiţii de siguranţă.
• Închideţi uşile şi geamurile.
•	Părăsiţi clădirea pe căile de evacuare marcate cu
indicatoare.

•	Deplasaţi-vă imediat la cel mai apropiat punct de
adunare.Aici veţi primi mai multe informaţii.
•	Urmaţi instrucţiunile primite de la pompieri, Security Management şi personalul unităţii.

b) V
 ă aflaţi sub cerul liber.
Ce trebuie să faceţi?
•	Păstraţi-vă calmul.
•	Întrerupeţi-vă activitatea în condiţii de siguranţă şi îndepărtaţi-vă de clădire pe o cale sigură.
•	Urmaţi instrucţiunile primite de la pompieri, Security Management şi personalul unităţii.
•	Accesaţi clădirea doar după ce a fost comunicat prin difuzoare mesajul de ridicare a avertizării.
Puteţi găsi regulamentul detaliat pentru situaţii de alarmă la
intrările în clădire. Pe şantiere se aplică un regulament propriu
pentru situaţii de alarmă.

• Folosiţi scările, nu ascensorul.
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3.2. CONDUITA ÎN CAZ DE ALARMĂ EXTERNĂ
Ce este o alarmă externă?

•	Părăsiţi clădirea doar după ce a fost comunicat prin difuzoare
mesajul de ridicare a avertizării.

Ce auziţi?

b) Vă aflaţi sub cerul liber. Ce trebuie să faceţi?
• Păstraţi-vă calmul.
• Întrerupeţi-vă activitatea în condiţii de siguranţă.

În cazul unei alarme externe, pericolul este generat de un
incident/accident în afara unei clădiri.

În cazul unei alarme externe se aude un sunet de
claxon: Tut – Tut – Tut – Tut

a) Vă aflaţi într-o clădire. Ce trebuie să faceţi?
• Păstraţi-vă calmul.
• Întrerupeţi-vă activitatea în condiţii de siguranţă.
• Închideţi uşile şi geamurile.
•	Deplasaţi-vă imediat la cel mai apropiat loc de
adunare din clădire. Aici veţi primi mai multe
informaţii.
•	Rămâneţi în clădire, chiar dacă nu există un loc
de adunare.
• Folosiţi scările, nu ascensorul.
•	Urmaţi mesajele comunicate prin difuzoare.
•	Urmaţi instrucţiunile primite de la pompieri, Security Management şi personalul unităţii.

•	Deplasaţi-vă imediat în cea mai apropiată clădire
închisă şi mergeţi la locul de adunare din interiorul
clădirii. Aici veţi primi mai multe informaţii.
•	Rămâneţi în clădire, chiar dacă nu există un loc
de adunare.
•	Urmaţi instrucţiunile primite de la pompieri, Security Management şi personalul unităţii.
•	Părăsiţi clădirea doar după ce a fost comunicat
prin difuzoare mesajul de ridicare a avertizării.
• Respectaţi zonele restricţionate.
c) Vă aflaţi în deplasare cu maşina. Ce trebuie să faceţi?
• Păstraţi-vă calmul.
• Închideţi geamurile şi uşile.
• Opriţi ventilaţia.
•	Urmaţi sistemele de avertizare şi marcajele de oprire a
circulaţiei.
• Îndepărtaţi-vă pe o cale sigură.
• Respectaţi zonele restricţionate.

3.3. CONDUITA ÎN CAZ DE ALARMĂ LA NIVEL DE BLOC
Ce este o alarmă la nivel de bloc?

În cazul unei alarme la nivel de bloc, pericolul este generat de
un incident/accident într-un bloc cu norme de siguranţă
ridicată.

Ce auziţi?
În cazul unei alarme la nivel de bloc veţi auzi mesaje comunicate prin difuzoare.

Ce vedeţi?

a) V
 ă aflaţi într-o clădire sau sub cerul liber în zona blocului.
Ce trebuie să faceţi?
• Păstraţi-vă calmul.
•	Urmaţi sistemele optice de semnalizare şi urmaţi mesajele
comunicate.
• Respectaţi zonele restricţionate.
b) V
 ă aflaţi în incinta CHEMPARK în afara blocului.
Ce trebuie să faceţi?
• Păstraţi-vă calmul.
• Îndepărtaţi-vă pe o cale sigură de bloc.
• Respectaţi zonele restricţionate.

Sunt iluminate sisteme optice speciale de semnalizare.

3.4. CONDUITA ÎN LOCURI DE INTERVENŢIE ŞI DE PERICOL
•	Nu încălcaţi şi nu îndepărtaţi în niciun caz mijloacele de blocare a accesului.
•	Mijloacele de blocare a accesului sunt valabile şi
pentru drumuri ascunse şi poteci.
• Păstraţi distanţa faţă de locul de intervenţie.
•	Înştiinţaţi echipajele de intervenţie dacă aţi observat ceva ce ar putea fi important.

4. CONDUITA ÎN UNITATE

(pentru angajaţii firmelor străine)

•	Înainte de începerea activităţii trebuie să vă înregistraţi. Locurile de înregistrare în unitate sunt marcate.
•	Puteţi să vă începeţi activitatea doar după înregistrare, după
efectuarea instruirii de siguranţă şi după aprobarea activităţii.
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•	Accesaţi locul de intervenţie doar după ce echipajele de intervenţie au permis în mod explicit acest lucru.
• Urmaţi indicaţiile echipajelor de intervenţie.
•	Nu împiedicaţi munca echipajelor de intervenţie prin discuţii
inutile.

•	După finalizarea activităţii trebuie să anunţaţi plecarea
dumneavoastră.
•	Nu vă este permis să operaţi, modificaţi şi îndepărtaţi instalaţiile din unitate, fără aprobare.
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CELE MAI IMPORTANTE INDICATOARE DE
SALVARE ŞI INDICARE ÎN INCINTA CHEMPARK
Telefon pentru apeluri de urgenţă

Nu folosiţi ascensorul în caz de
incendiu

Interzicerea dispozitivelor electrice,
precum telefoane
mobile şi laptop-uri

Atenţie la vehicule pe şine şi
autospeciale

Telefon pentru anunţarea
incendiilor

Fumatul interzis

Interzisă introducerea animalelor

Purtarea obligatorie a centurii de
siguranţă

Loc de adunare
(sub cerul liber,
în caz de alarmă
internă)

Interzicerea consumului de alcool şi
stupefiante

Viteza maximă
30 km/h

Ieşire de urgenţă/
salvare

Loc de adunare (în
clădire, în caz de
alarmă externă)

Zonă cu pericol de
explozie

Accesul interzis persoanelor
neautorizate

Zonă supravegheată video

Interzicerea fotografierii şi filmării

Vehiculele pe şine
au prioritate.

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: Încălcările regulilor CHEMPARK
de conduită şi pentru cazuri de urgenţă pot fi sancţionate.

NOTIŢELE DUMNEAVOASTRĂ:
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CONFIRMARE DE PRIMIRE PENTRU
CUR-SI-SEC
Număr legitimaţie CHEMPARK:

Firma:

Prenume Nume:

Prin prezenta confirm că am primit aceste indicaţii de siguranţă şi că le-am luat la cunoştinţă şi le-am înţeles în întregime, înainte
de primul acces în incinta CHEMPARK.

Data:

Semnătura:
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