VÍTAJTE V AREÁLI CHEMPARK KREFELD-UERDINGEN
Bezpečnostné pokyny

Pred vstupom do areálu CHEMPARK si prosím prečítajte bezpečnostné pokyny a počas Vášho pobytu ich dodržujte! Ďakujeme Vám!

1. DOPRAVNÉ PREDPISY
V areáli CHEMPARK platia pravidlá cestnej premávky v spojení so zvláštnymi dopravnými predpismi areálu CHEMPARK.
• Najvyššia povolená rýchlosť: 30 km/h
• Prednosť sprava

•	Platí povinnosť pripútať sa bezpečnostným
pásom.

• Koľajová doprava má prednosť.
•	Dbajte obzvlášť na špeciálne vozidla a koľajové
vozidlá.

•	Počas jazdy v motorovom vozidle platí pre vodiča:
Telefonovanie alebo zasielanie dát je zakázané.
Používať handsfree sústavy je dovolené.

Dopravné nehody je nutné hlásiť bezpečnostnej centrále. Tiesňové volanie – mobilný telefón: 0175-311-9939

2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ CHOVANIA SA
Zákaz fajčenia
•	Fajčenie je zakázané v celom areáli CHEMPARK,
aj vo vozidlách.
•	Výnimky zo zákazu fajčenia sú vyznačené.
Zákaz alkoholu a omamných prostriedkov
•	Alkohol a omamné prostriedky sú v areáli
CHEMPARK zakázané.
•	Alkohol ani omamné prostriedky nesmiete priniesť
so sebou a ani ich konzumovať.
•	Do areálu CHEMPARK nesmiete vstúpiť alebo
sa v ňom zdržiavať pod vplyvom alkoholu alebo
omamných prostriedkov.
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Zákaz fotografovania a filmovania
•	V areáli CHEMPARK je zásadne zakázané fotografovať alebo filmovať prostredníctvom fotoaparátov, filmových kamier, mobilných telefónov alebo
iných prístrojov. Ak je pre Vás dôležité, robiť si
alebo získať snímky, obráťte sa prosím na Vášho
kontaktného partnera v príslušnom podniku alebo
na pracovníka bezpečnostného manažmentu.
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Zákaz elektrických prístrojov a vozidiel v oblastiach ohrozených výbuchom
•	Oblasti ohrozené výbuchom (oblasti EX) v areáli
CHEMPARK sú označené.
•	Vjazd vozidlom do oblastí ohrozených výbuchom
je zakázaný.

Zákaz vstupu so zvieratami
•	Do areálu CHEMPARK je zakázané vstupovať so
zvieratami.
•	V areáli CHEMPARK sa nikdy nedotýkajte zvierat:
Existuje nebezpečenstvo poranenia a infekcie.
Preukazovanie totožnosti
•	V areáli CHEMPARK platí povinnosť preukázať
svoju totožnosť.
•	Preukazy CHEMPARK dostanú návštevníci, pracovníci areálu CHEMPARK a pracovníci cudzích
firiem v služobnej miestnosti bezpečnostnej služby
(príjem návštev, kancelária pre vystavenie preukazu na vstup). Mimo normálnej pracovnej doby
je možné preukazy dostať pri vstupných bránach,
ktoré sú obsadené personálom.

•	Elektrické prístroje ako napríklad laptopy alebo
mobilné telefóny sú v oblastiach ohrozených
výbuchom zásadne zakázané. Aj keď sú tieto
prístroje vypnuté, do oblastí ohrozených výbuchom
sa elektrické prístroje brať so sebou nesmú.
•	Jediná výnimka: mobilné telefóny s osobitným
schválením v nevýbušnom vyhotovení Ex.

3. AKO SA SPRÁVAŤ V PRÍPADE NÚDZE A PRI NEHODE
•	Pri akútnom stave ohrozenia života, pri úraze, pri požiare, znečistení životného prostredia, dopravnej nehode
alebo škodovej udalosti v dôsledku iných nebezpečenstiev musíte ihneď informovať bezpečnostnú centrálu areálu
CHEMPARK. Zostaňte na mieste. Pokiaľ to je nutné, poskytnite informácie pracovníkom záchrannej služby.
	Tiesňové volanie – mobilný telefón: 0175-311-9939 Číslo telefónu pre tiesňové volanie si uložte vo svojom mobilnom
telefóne pred Vaším nasadením.
•	Prevádzky so zvláštnymi druhmi ohrozenia sú vybavené dodatočne umiestnenými telefónmi pre tiesňové volanie.

1. ČO

sa stalo?

2. KDE

sa to stalo?
(blok a číslo budovy,
napr. N 31)

3. KOĽKO

je postihnutých?

4. O AKÉ

poranenia ide?

5. VYČKAJTE
na spätné otázky
z bezpečnostnej
centrály.

3.1. AKO SA SPRÁVAŤ PRI INTERNOM POPLACHU
Čo je interný poplach?

Pri internom poplachu pochádza nebezpečenstvo z udalosti/
nehody vzniknutej vnútri budovy.

•	Ihneď sa odoberte na najbližšie zhromaždisko.
Tu dostanete ďalšie informácie.
•	Postupujte podľa pokynov požiarnikov, bezpečnostného manažmentu a prevádzkového
personálu.

Čo počujete?
Pri internom poplachu zaznie hučiaci zvuk:
Hui – Hui – Hui – Hui

a) Nachádzate sa v budove. Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
• Bezpečne prerušte Vašu činnosť.
• Zavrite dvere a okná.
•	Budovu opustite vyznačenými únikovými
východmi.

b) N
 achádzate sa vonku.
Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
•	Bezpečne prerušte Vašu činnosť a vzdiaľte sa bezpečným
spôsobom od budovy.
•	Postupujte podľa pokynov požiarnikov, bezpečnostného
manažmentu a prevádzkového personálu.
•	Do budovy vstupujte znovu až vtedy, ak bolo v rozhlase
vyhlásené odvolanie poplachu.
Podrobný poplachový poriadok nájdete pri vstupoch do budovy.
Na staveniskách platí vždy vlastný poplachový poriadok.

• Používajte schody, nie výťah.
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3.2. AKO SA SPRÁVAŤ PRI EXTERNOM POPLACHU
Čo je externý poplach?

•	Budovu opustite až vtedy, keď bol v rozhlase vyhlásený koniec
poplachu.

Čo počujete?

b) Nachádzate sa vonku. Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
• Bezpečne prerušte Vašu činnosť.

Pri externom poplachu pochádza nebezpečenstvo z udalosti/
nehody mimo budovy.

Pri externom poplachu zaznie zvuk trúbenia:
Tut – Tut – Tut – Tut

•	Ihneď sa odoberte do najbližšie položenej budovy
a vyhľadajte tam zhromaždisko vo vnútri budovy.
Tu dostanete ďalšie informácie.
•	Zostaňte v budove, aj keď tam nie je žiadne
zhromaždisko.

a) Nachádzate sa v budove. Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
• Bezpečne prerušte Vašu činnosť.
• Zavrite dvere a okná.
•	Ihneď sa odoberte na najbližšie zhromaždisko v
budove. Tu dostanete ďalšie informácie.
•	Zostaňte v budove, aj keď tam nie je žiadne
zhromaždisko.
• Používajte schody, nie výťah.
• Sledujte hlásenia v rozhlase.
•	Postupujte podľa pokynov požiarnikov, bezpečnostného manažmentu a prevádzkového personálu.

•	Postupujte podľa pokynov požiarnikov, bezpečnostného manažmentu a prevádzkového
personálu.
•	Budovu opustite až vtedy, keď bol v rozhlase
vyhlásený koniec poplachu.
• Rešpektujte uzavreté oblasti.
c) Idete autom. Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
• Zavrite okná a dvere.
• Vypnite vetranie.
•	Dávajte pozor na výstražné zariadenia a dopravné
obmedzenia.
• Vzdiaľte sa bezpečným spôsobom.
• Rešpektujte uzavreté oblasti.

3.3. AKO SA SPRÁVAŤ PRI POPLACHU V BLOKU
Čo je poplach v bloku?

Pri poplachu v bloku pochádza nebezpečenstvo z udalosti/
nehody vzniknutej v bloku so sprísnenými bezpečnostnými predpismi.

Čo počujete?
Pri poplachu v bloku počujete hlásenia v rozhlase.

Čo vidíte?

a) N
 achádzate sa v budove alebo v areáli bloku vonku.
Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
•	Sledujte optické signalizačné zariadenia a postupujte podľa
hlásení.
• Rešpektujte uzavreté oblasti.
b) N
 achádzate sa v areál CHEMPARK mimo bloku.
Čo musíte urobiť?
• Zachovajte pokoj.
• Vzdiaľte sa bezpečným spôsobom od bloku.
• Rešpektujte uzavreté oblasti.

Svietia špeciálne optické signalizačné zariadenia.

3.4. AKO SA SPRÁVAŤ NA MIESTACH NASADENIA A NA
NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
•	V nijakom prípade neprekračujte alebo neodstraňujte zábrany.
•	Uzávierky platia aj pre tajné cesty a vyšliapané
chodníky.
• Zachovávajte odstup od miesta nasadenia.

• Postrehy, ktoré môžu byť dôležité, hláste zásahovým silám.
•	Na miesto nasadenia vstupujte len po výslovnom súhlase
zásahových síl.
• Postupujte podľa pokynov zásahových síl.
• Nebrzdite prácu zásahových síl zbytočnými diskusiami.

4. AKO SA SPRÁVAŤ V PREVÁDZKE
•	Pred Vaším nasadením sa musíte prihlásiť. Prevádzkové miesta evidencie sú vyznačené.
•	Vašu prácu smiete začať až po prihlásení, bezpečnostnom
poučení a povolení práce.
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(pre pracovníkov cudzích firiem)

• Po Vašom nasadení sa opäť odhláste.
•	Prevádzkové zariadenia nesmiete obsluhovať, vymieňať ani
odstraňovať bez povolenia podniku.
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NAJDÔLEŽITEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ A DOPRAVNÉ
ZNAČKY V AREÁLI CHEMPARK
Tiesňový telefón

Pri požiari výťah
nepoužívajte

Zákaz elektrických
prístrojov ako napríklad mobilných
telefónov a laptopv

Dbajte na koľajové
a špeciálne vozidlá

Telefón určený na
hlásenie požiaru

Fajčenie zakázané

Zákaz vstupu so
zvieratami

Povinnosť používať
bezpečnostné pásy

Zhromaždisko
(vonku pri internom
poplachu)

Zákaz alkoholu
a omamných
prostriedkov

Najvyššia povolená
rýchlosť 30 km/h

Núdzový východ/
úniková cesta

Zhromaždisko
(v budove pri externom poplachu)

Oblasť ohrozená
výbuchom

Nepovolaným vstup
zakázaný

Oblasť monitorovaná prostredníctvom
videokamier

Zákaz fotografovania a filmovania

Koľajová doprava
má prednosť

Nezabudnite prosím: Previnenia proti pravidlám chovania sa a pravidlám pre
núdzové prípady v areáli CHEMPARK je možné trestať.

VAŠE POZNÁMKY:
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POTVRDENIE PRIJATIA PRE CUR-SI-SEC
Číslo preukazu CHEMPARK:

Firma:

Meno, priezvisko:

Týmto potvrdzujem, že som dostal/a tieto bezpečnostné pokyny a pred prvým vstupom do areálu CHEMPARK som ich vzal/a v
plnom rozsahu na vedomie a rozumiem im.

Dátum:

Podpis:
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