ÜDVÖZÖLJÜK A LEVERKUSENI CHEMPARKBAN!
Biztonsági útmutatások

Kérjük, olvassa el a biztonsági útmutatásokat, mielőtt belépne a CHEMPARK területére, és vegye figyelembe őket a tartózkodása
során! Köszönjük!

1. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK

A CHEMPARK területére a közúti közlekedés előírásai vonatkoznak a CHEMPARK speciális közlekedési szabályaival együtt.
•	Maximális sebesség: 30 km/h
• Jobbkéz-szabály

• Kötelező a biztonsági öv használata.

• A sínen haladó járműveknek elsőbbségük van.
•	Különösen ügyeljen a speciális járművekre és a
sínen haladó járművekre.

•	Vezetés közben a gépjárműben a vezetőre
vonatkozóan: Tilos a telefonálás vagy adatok
küldése. Kihangosító berendezések használata
megengedett.

A közlekedési baleseteket jelenteni kell a biztonsági központnak. Mobil segélyhívó szám: 0175-30-99399

2. ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK
Tilos a dohányzás
•	A CHEMPARK teljes területén, a gépjárműveken
belül is tilos a dohányzás.
•	A dohányzás tiltása alóli kivételek külön ki vannak
táblázva.

Tilos alkohol és kábítószer fogyasztása
•	A CHEMPARK területén tilos alkohol és kábítószer
fogyasztása.
•	Nem hozhat magával és nem fogyaszthat alkoholt
és kábítószert.
•	Alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem léphet be
a CHEMPARK területére, és nem tartózkodhat ott.

SEGÉLYHÍVÁS
Powered by

Fényképezési és filmezési tilalom
•	A CHEMPARK területén alapvetően tilos kamerákkal, mobiltelefonokkal vagy egyéb készülékekkel
fényképezni vagy filmezni. Ha fontos Önnek,
hogy felvételeket készítsen vagy kapjon, akkor
kérjük, forduljon a kapcsolattartó partneréhez az
illető üzemben vagy a biztonsági szolgálat egyik
munkatársához.

MOBIL SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 0175-30-99399
Biztonsági útmutatások a CHEMPARK Leverkusen
területén tartózkodó személyek számára, 1. oldal, összesen 5
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Elektromos készülékek és járművek tiltása
Ex-területeken
•	A CHEMPARK területén meg vannak jelölve a
robbanásveszélyes területek (Ex-területek).
•	Robbanásveszélyes területekre gépjárművekkel
tilos a behajtás.

Állatokra vonatkozó tilalom
• Tilos állatokat bevinni a CHEMPARK területére.
•	Soha ne nyúljon állatokhoz a CHEMPARK területén: Sérülés- és fertőzésveszély áll fenn.
Igazolvány viselési kötelezettség
•	A CHEMPARK területén igazolvány viselési kötelezettség van érvényben.
•	CHEMPARK-igazolványt kapnak a látogatók, a
CHEMPARK dolgozói és külső cégek munkatársai a Security Service Point irodájában (látogatói
fogadóhely, igazolványiroda). Normál munkaidőn
kívül a személyzettel felügyelt kapuknál kaphatók
igazolványok.

•	Elektromos készülékek, mint laptopok vagy
mobiltelefonok használata a robbanásveszélyes
területeken alapvetően tilos. Elektromos készülékeket kikapcsolt állapotukban sem szabad bevinni
a robbanásveszélyes területekre.
•	Egyedüli kivétel: külön engedélyezett, Ex-kivitelű
mobiltelefonok.

3. VISELKEDÉS VÉSZHELYZETBEN ÉS BALESETNÉL

•	Egészségügyi vészhelyzet, baleset, tűz, környezetszennyeződés, közlekedési baleset vagy egyéb veszélyek miatti kár
esetén azonnal értesítenie kell a CHEMPARK biztonsági központját. Maradjon a helyszínen. Szükség esetén igazítsa
útba a mentőket.
	Mobil segélyhívó szám: 0175-30-99399 Kérjük, hogy használat előtt mentse el mobiltelefonjába a segélyhívó számot.
•	A különösen veszélyeztetett üzemeknek külön segélyhívó telefonjaik vannak.

1. MI

történt?

2. HOL

4. MILYEN

3. HÁNY

történt?
(blokk vagy épület
száma, pl. D 8)

sérülések vannak?

ember érintett?

3.1. VISELKEDÉS BELSŐ RIADÓNÁL
Mi jelent a belső riadó?

Belső riadó esetén a veszélyt egy épületen belüli esemény/
baleset jelenti.

Mit hall?
Belső riadó esetén „jajgató” hangot hall:
juj - juj - juj - juj

a) Ön az épületben van. Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
• Szakítsa meg veszélytelenül a tevékenységét.
• Csukja be az ajtókat és az ablakokat.
•	Hagyja el az épületet a táblákkal megjelölt menekülési utakon.

5. VÁRAKOZÁS
Várja meg
a biztonsági központ
kérdéseit.

•	Igyekezzen azonnal a legközelebbi gyülekezőhelyre. Itt további tájékoztatást kap.
•	Kövesse a tűzoltóság, a biztonsági szolgálat és az
üzemi személyzet utasításait.

b) Ö
 n a szabadban van.
Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
•	Szakítsa meg veszélytelenül a tevékenységét, és biztonságos úton távolodjon el az épülettől.
•	Kövesse a tűzoltóság, a biztonsági szolgálat és az üzemi
személyzet utasításait.
•	Csak azt követően térjen vissza az épületbe, hogy hangszórón keresztül érvénytelenítették a riadót.
A részletes riasztási rendet az épület bejáratainál találja. Minden egyes helyszínre saját riasztási rend vonatkozik.

• Lépcsőn menjen, ne lifttel.
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3.2. VISELKEDÉS KÜLSŐ RIADÓNÁL
Mi jelent a külső riadó?

•	Csak azt követően hagyja el az épületet, hogy hangszórón
keresztül érvénytelenítették a riadót.

Mit hall?

b) Ön a szabadban van. Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
• Szakítsa meg veszélytelenül a tevékenységét.

Külső riadó esetén a veszélyt egy épületen kívüli esemény/
baleset jelenti.

Külső riadó esetén dudahangot hall:
Tut – Tut – Tut – Tut

•	Igyekezzen azonnal a legközelebbi zárt épületbe,
és menjen az épületen belüli gyülekezőhelyre. Itt
további tájékoztatást kap.
•	Maradjon az épületben, még ha nincs is ott
gyülekezőhely.

a) Ön egy épületben van. Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
• Szakítsa meg veszélytelenül a tevékenységét.
•	Csukja be az ajtókat és az ablakokat.
•	Igyekezzen azonnal az épületen belüli legközelebbi gyülekezőhelyre. Itt további tájékoztatást kap.
•	Maradjon az épületben, még ha nincs is ott
gyülekezőhely.
• Lépcsőn menjen, ne lifttel.
• Figyeljen a hangszóróban bemondottakra.
•	Kövesse a tűzoltóság, a biztonsági szolgálat és az
üzemi személyzet utasításait.

•	Kövesse a tűzoltóság, a biztonsági szolgálat és az
üzemi személyzet utasításait.
•	Csak azt követően hagyja el az épületet, hogy
hangszórón keresztül érvénytelenítették a riadót.
• Vegye figyelembe a lezárt területeket.
c) Ön autóban utazik. Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
• Csukja be az ablakokat és az ajtókat.
• Állítsa le a szellőztetést.
• Figyelje a figyelmeztető berendezéseket és az útzárakat.
• Távolodjon el biztonságos úton.
• Vegye figyelembe a lezárt területeket.

3.3. VISELKEDÉS BLOKKRIADÓNÁL
Mit jelent a blokkriadó?

Blokkriadónál a veszélyt olyan blokkban bekövetkezett
esemény/baleset jelenti, amelyre szigorúbb biztonsági
előírások vonatkoznak.

Mit hall?
Blokkriadónál hangszórón keresztüli közleményeket hall.

Mit lát?

a) Ö
 n egy épületben vagy a blokk szabad területén tartózkodik. Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
•	Vegye figyelembe az optikai jelzőberendezéseket, és kövesse
a bemondott közleményeket.
• Vegye figyelembe a lezárt területeket.
b) Ö
 n a CHEMPARK területén, a blokkon kívül tartózkodik.
Mit kell tennie?
• Őrizze meg a nyugalmát.
• Távolodjon el biztonságos úton a blokktól.
• Vegye figyelembe a lezárt területeket.

Speciális optikai jelzőberendezések világítanak.

3.4. VISELKEDÉS A HELYSZÍNEN ÉS A VESZÉLYHELYEKEN
•	Semmi esetre se lépje át vagy kerülje meg a
lezárásokat.
•	A lezárások a rejtett utakra és a gyalogutakra is
vonatkoznak.
• Tartsa távol magát a helyszíntől.
•	Közölje a fontosnak tartott megfigyeléseit a helyszínen dolgozókkal.

4. VISELKEDÉS AZ ÜZEMBEN
•	Munkakezdés előtt be kell jelentkeznie. Az üzemben belüli
jelentkezési helyek meg vannak jelölve.
•	A munkáját csak a bejelentkezés, a biztonsági eligazítás és a
munkaengedély kiadása után kezdheti meg.
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•	Csak a helyszínen dolgozók kifejezett engedélyével lépjen be
a helyszínre.
•	Tartsa be a helyszínen dolgozók utasításait.
•	Felesleges beszélgetéssel ne akadályozza a helyszínen dolgozókat a munkájukban.

(külső cégek dolgozói számára)

• Az alkalmazása után jelentkezzen ki.
•	Az üzemi berendezéseket az üzemeltető engedélye nélkül
nem kezelheti, nem módosíthatja és nem távolíthatja el.
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A LEGFONTOSABB MENTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÓ
JELEK A CHEMPARK TERÜLETÉN
Segélyhívó telefon

Tűz esetén ne
használja a felvonót

Elektromos
készülékek, mint
mobiltelefon, laptop
használata tilos

Vegye figyelembe
a sínen haladó
és a speciális
járműveket.

Tűzjelző telefon

Tilos a dohányzás

Tilos állatok
bevitele

Biztonsági öv használata kötelező

Gyülekezőhely
(szabadban belső
riadó esetén)

Tilos alkohol
és kábítószer
fogyasztása

Maximális sebesség 30 km/óra

Vészkijárat/mentőút

Gyülekezőhely
(épületben külső
riadó esetén)

Robbanásveszélyes terület

Illetéktelenek
számára tilos a
belépés

Kamerával megfigyelt terület

Fényképezési és
filmezési tilalom

A sínen haladó
járműveknek elsőbbségük van.

Kérjük, vegye figyelembe: A CHEMPARK területére vonatkozó viselkedési és
vészhelyzeti szabályok megsértése büntethető.

JEGYZETEK:
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ÁTVÉTELI IGAZOLÁS A CUR-SI-SEC RÉSZÉRE
CHEMPARK-igazolvány száma:

Cég:

Keresztnév, családi név:

Ezúton kijelentem, hogy megkaptam a jelen biztonsági útmutatásokat, és a CHEMPARK területére történő első belépés előtt
teljes mértékben tudomásul vettem és megértettem őket.

Dátum:
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Aláírás:
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