ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН
Указания за безопасност

Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по време на пребиваването
си тук. Благодарим!

1. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕТО
В CHEMPARK важи правилника за движение по обществени пътища в съчетание с особени правила за движение в
CHEMPARK.
•	Максимална скорост: 30 km/h
• Дясно преди ляво

•	Ползването на предпазни колани е
задължително.

• Железопътният транспорт има предимство.
•	Внимавайте особено за специални превозни
средства и железопътен транспорт.

•	За шофьора по време на движение с превозно
средство: Забранено е телефонирането или
изпращането на данни. Позволено е ползването на хендсфри.

За транспортни злополуки трябва да се съобщава в центъра за безопасност. Спешно повикване - мобилен телефон:
0175-30-99399

2. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Забрана за пушене
•	Пушеното забранено в целия CHEMPARK,
също и в превозните средства.
•	Изключенията от забраната за пушене са обозначени с табели.
Забрана за употреба на алкохол и упойващи
средства
•	Алкохолът и упойващите средства са забранени в CHEMPARK.
•	Забранява се носенето със себе си и употребата на алкохол и упойващи средства.
•	Забранява се престоят в CHEMPARK под влияние на алкохол и упойващи средства.

Забранява се фотографирането и заснемането на филми
•	В CHEMPARK е принципно забранено фотографирането или снимането с фотокамери, мобилни телефони или други уреди. Ако фотографирането или получаването на фотографии
е от значение за Вас, моля, обърнете се към
лицето за контакти в съответното предприятие или към някой от сътрудниците на Security
Management.
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Забрана на електрически уреди и превозни
средства във взривоопасните райони
•	Потенциално експлозивните райони (Ex) в
CHEMPARK са обозначени.
•	Влизането с превозно средство в потенциално
взривоопасни райони е забранено.

Забрана за животни
•	Воденето на животни в CHEMPARK е
забранено.
•	Не докосвайте в CHEMPARK никога животни.
Същестува опасност от нараняване и инфекция.
Задължение за носене на пропуск
•	Носенето на пропуск на територията на
CHEMPARK е задължително.
•	Пропуски за CHEMPARK се издават на посетителите, на сътрудниците на CHEMPARK и
на сътрудниците на външни фирми в Security
Service Point (рецепция, офис пропуски). Извън
нормалното работно време пропуски се издават на порталите с персонал.

•	Eлектрически уреди като лаптопи или мобилни телефони са принципно забранени в
потенциално взривоопасните райони. Даже и в
изключено състояние внасянето им в потенциално взривоопасните райони е забранено.
Единстено изключение се прави за специално
допускани мобилни телефони с противовзривно изпълнение.

3. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СПЕШЕН СЛУЧАЙ И ЗЛОПОЛУКА
•	При медицински спешен случай, злополука, пожар, замърсяване на околната среда, транспортна злополука
или при друга вреда, настъпила вследствие на други опасности, трябва веднага да уведомите центъра за
безопасност на CHEMPARK. Останете на съответното място. Дайте – при необходимост – указания на спасителните служби.
 пешно повикване - мобилен телефон: 0175-313-9939 Моля, запаметете номера за спешно повикване в
С
мобилния си телефон.
•	Предприятия с особени опасности са оборудвани с допълнителни телефони за спешно повикване.

1. КАКВО
се е случило?

2. КЪДЕ

се е случило?
(блок, сграда №,
напр. F 20)

3. КОЛКО

хора са засегнати?

4. КАКВИ

наранявания има?

5. ИЗЧАКАЙТЕ
въпросите на центъра за безопасност.

3.1. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪТРЕШНА АЛАРМА
Какво значи вътрешна аларма?

При вътрешна аларма опасността изхожда от случай/
злополука на територията в самата сграда.

Какво чувате?
При вътрешна аларма прозвучава виещ звук:
Уй – Уй – Уй - Уй

a) Намирате се в сградата. Какво трябва да направите?
• Запазете спокойствие.
• Прекратете работата си по безопасен начин.
• Затворете вратите и прозорците.
•	Напуснете сградата през обозначените аварийни изходи.
• Използвайте стълбата, не асансьора.

•	Отправете се веднага към най-близкия сборен пункт. Тука ще получите допълнителна
информация.
•	Съблюдавайте указанията на пожарната, Security Management и на оперативния
персонал.

б) Н
 амирате се на открито.
Какво трябва да направите?
•	Запазете спокойствие.
•	Прекратете работата си по безопасен начин и се отдалечете по безопасен начин от сградата.
•	Съблюдавайте указанията на пожарната, Security
Management и на оперативния персонал.
•	Влезте в сградата едва, след като чуте по високоговорителя, че тревогата се отменя.
Подробен правилник за поведение при аларма ще намерите на подстъпите към сградата. На строителни обекти
важи съответно различен правилник за поведение при
аларма.
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3.2. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪНШНА АЛАРМА
Какво значи външна аларма?

•	Напуснете сградата едва, след като чуте по високоговорителя, че тревогата се отменя.

Какво чувате?

б) Намирате се навън. Какво трябва да направите?
• Запазете спокойствие.
• Прекратете работата си по безопасен начин.

При външна аларма опасността идва от събитие/злополука извън територията на сградата.

При външна аларма се чува клаксонов тон:
Тут-Тут-Тут-Тут

•	Отправете се веднага към най-близката
затворена сграда и потърсете сборното място
в сградата. Тука ще получите допълнителна
информация.
•	Останете, даже и при липса на сборно място,
в сградата.

a) Намирате се в сграда. Какво трябва да направите?
• Запазете спокойствие.
• Прекратете работата си по безопасен начин.
• Затворете вратите и прозорците.
•	Отправете се веднага към най-близкия
сборно място в сградата. Тука ще получите
допълнителна информация.
•	Останете, даже и при липса на сборно място,
в сградата.
• Използвайте стълбата, не асансьора.
• Следете указанията по високоговорителя.
•	Съблюдавайте указанията на пожарната, Security Management и на оперативния
персонал.

•	Съблюдавайте указанията на пожарната, Security Management и на оперативния
персонал.
•	Напуснете сградата едва, след като чуте по
високоговорителя, че тревогата се отменя.
• Съблюдавайте блокираните райони.
в) Н
 амирате се на път с превозно средство.
Какво трябва да напрпавите?
• Запазете спокойствие.
• Затворете прозорците и вратите.
• Изключете вентилацията.
•	Следете за сигнализации и блокиране на пътното
движение.
• Отстранете се по безопасен път.
• Съблюдавайте блокираните райони.

3.3. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЛОКОВА АЛАРМА
Какво занчи блокова аларма?

При блокова аларма опасността изхожда от събитие/злополука в блок с по-строги разпоредби за
безопасност.

Какво чувате?
При блокова аларма чувате съобщения по
високоговорителя.

Какво виждате?

a) Н
 амирате се в сграда или на откритата площ на блока.
Какво трябва да направите?
• Запазете спокойствие.
•	Следете оптическите сигнализации и съблюдавайте
съобщенията по високоговорителя.
• Съблюдавайте блокираните райони.
б) Н
 амирате се на територията на CHEMPARK, но извън
блока. Какво трябва да направите?
• Запазете спокойствие.
• Отстранете се от блока по безопасен път.
• Съблюдавайте блокираните райони.

Светят специални оптически сигнализации.

3.4. ПОВЕДЕНИЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ РАЙОНИ И В РАЙОНИТЕ НА ОПАСНОСТ
•	В никакъв случай не преминавайте през блокировки и не отстранявайте такива.
•	Блокировките важат и за обиколни пътища и
отъпкани пътеки.
• Стойте на разстояние от оперативния район.
•	Съобщете на оперативните сили за наблюдения, които биха били от значение.

•	Навлизайте в оперативен район само с нарочно разрешение на оперативните сили.
•	Съблюдавайте указанията на оперативните сили.
•	Не възпрепятствайте работата на оперативните сили с
излишни дискусии.

4. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
•	Преди да започнете работата си трябва да се регистрирате. Регистрациите на предприятията са обозначени.
•	Можете да започнете работата си едва след регистрация,
инструктаж по безопасността и даване на разрешение за
работа.

(за сътрудници на външни фирми)

•	След приключване на работата съобщете за това.
•	Забранено е обслужването, промяната и отстраняването на инсталации без разрешение от страна на
предприятието.
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НАЙ-ВАЖНИТЕ СИМВОЛИ ЗА СПАСИТЕЛНИ
РАБОТИ И УКАЗАНИЯ В CHEMPARK
Телефон за спешно повикване

Не ползвай асансьора при пожар

Забрана на електрически уреди
като мобилни телефони и лаптопи

Внимавай за
железопътен
транспорт и специални превозни
средства

Телефон за съобщаване за пожар

Пушенето
забранено

Воденето на животни - забранено

Сборен пункт (на
открито при вътрешна аларма)

Забрана за алкохол и упойващи
средства

Максимална скорост - 30 km/h

Ползването на
предпазни колани
- задължително

Сборно място
(в сградата при
външна аларма)

Взривоопасен
район

Забранено влизането на неоторизирани лица

Авариен/спасителен изход

Район с
видеонаблюдение

Фотографиране и снимане
- забранено

Предимство на
железопътния
транспорт

Моля, имайте следното предвид: При нарушение на правилата за поведение и правилата за поведение в аврийни случаи в CHEMPARK
могат да бъдат взети наказателни мерки.

ЗА ВАШИТЕ ЗАПИСКИ:
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА
CUR-SI-SEC
№ на пропуска за CHEMPARK:

Фирма:

Лично и фамилно име:

С настоящото потвърждавам, че получих належащите указания за безопасност, които прочетох внимателно и разбрах
преди първото влизане на територията на CHEMPARK.

Дата:

Подпис:
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