VÍTEJTE V AREÁLU CHEMPARK DORMAGEN
Bezpečnostní pokyny

Před vstupem do areálu CHEMPARK si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a během Vašeho pobytu je dodržujte! Děkujeme Vám!

1. DOPRAVNÍ PŘEDPISY

V areálu CHEMPARK platí pravidla silničního provozu ve spojení se zvláštními dopravními předpisy areálu CHEMPARK.
•	Nejvyšší povolená rychlost: 30 km/h
• Přednost zprava

•	Platí povinnost připoutat se bezpečnostním
pásem.

• Kolejová doprava má přednost.
•	Dbejte obzvlášť na speciální vozidla a kolejová
vozidla.

•	Během jízdy v motorovém vozidle platí pro řidiče:
Telefonování nebo zasílání dat je zakázané. Používat handsfree sady je dovolené.

Dopravní nehody je nutné hlásit bezpečnostní centrále. Tísňové telefonní číslo – mobilní telefon: 0175-313-9939

2. VŠEOBECNÁ PRAVIDLÁ CHOVÁNÍ
Zákaz kouření
•	Kouření je zakázané v celém areálu CHEMPARK,
také ve vozidlech.
•	Výjimky ze zákazu kouření jsou vyznačené.
Zákaz alkoholu a omamných prostředků
•	Alkohol a omamné prostředky jsou v areálu
CHEMPARK zakázané.
•	Alkohol ani omamné prostředky nesmíte přinést s
sebou a ani je konzumovat.
•	Do areálu CHEMPARK nesmíte vstoupit nebo se v
něm zdržovat pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků.
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Zákaz fotografování a filmování
•	V areálu CHEMPARK je zásadně zakázané fotografovat nebo filmovat prostřednictvím fotoaparátů,
filmových kamer, mobilních telefonů nebo jiných
přístrojů. Pokud je pro Vás důležité, dělat si nebo
získat snímky, obraťte se prosím na Vašeho kontaktního partnera v příslušném podniku nebo na
pracovníka bezpečnostního managementu.
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Zákaz elektrických přístrojů a vozidel v oblastech ohrožených výbuchem
•	Oblasti ohrožené výbuchem (oblasti EX) v areálu
CHEMPARK jsou označené.
•	Vjezd vozidlem do oblastí ohrožených výbuchem
je zakázaný.

Zákaz vstupu se zvířaty
•	Do areálu CHEMPARK je zakázané vstupovat se
zvířaty.
•	V areálu CHEMPARK se nikdy nedotýkejte zvířat:
Existuje nebezpečí poranění a infekce.
Povinnost prokázání totožnosti
•	V areálu CHEMPARK platí povinnost prokázat
svoji totožnost.
•	Průkazy CHEMPARK dostanou návštěvníci, pracovníci areálu CHEMPARK a pracovníci cizích firem
v kanceláři bezpečnostní služby (příjem návštěv,
kancelář pro vystavení průkazu ke vstupu). Mimo
normální pracovní dobu lze průkazy dostat na vstupních bránách, které jsou obsazené personálem.

•	Elektrické přístroje jako například laptopy nebo
mobilní telefony jsou v oblastech ohrožených výbuchem zásadně zakázané. I když jsou tyto přístroje
vypnuté, nesmí se elektrické přístroje vzít s sebou
do oblastí ohrožených výbuchem.
•	Jediná výjimka: mobilní telefony se zvláštním
schválením v nevýbušném provedení Ex

3. CHOVÁNÍ V NOUZOVÝCH SITUACÍCH A PŘI NEHODĚ
•	Při akutním stavu ohrožení života, při úrazu, při požáru, znečištění životního prostředí, dopravní nehodě nebo škodní
události v důsledku jiných nebezpečí musíte ihned informovat bezpečnostní centrálu areálu CHEMPARK. Zůstaňte na
místě. Pokud to je nutné, poskytněte informace pracovníkům záchranné služby.
	Tísňový mobilní telefon: 0175-313-9939 Číslo tísňového telefonu si uložte ve svém mobilním telefonu před Vaším
nasazením.
•	Provozy se zvláštními druhy ohrožení jsou vybavené dodatečnými tísňovými telefony.

1. CO

se stalo?

2. KDE

se to stalo?
(blok a číslo budovy,
např. F 20)

3. KOLIK

je postižených?

4. O JAKÁ
zranění jde?

5. VYČKEJTE
na zpětné dotazy
z bezpečnostní
centrály.

3.1. CHOVÁNÍ PŔI INTERNÍM POPLACHU
Co je interní poplach?

Při interním poplachu pochází nebezpečí z události/nehody
vzniklé uvnitř budovy.

Co slyšíte?
Při interním poplachu zazní zvuk houkání:
Hui – Hui – Hui – Hui

a) Nacházíte se v budově. Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
• Bezpečně přerušte Vaši činnost.
• Zavřete dveře a okna.
.
•	Budovu opusťte vyznačenými nouzovými
východy.

•	Ihned se odeberte k nejbližšímu shromaždišti.
Zde dostanete další informace.
•	Postupujte podle pokynů hasičů, bezpečnostního
managementu a provozního personálu.

b) N
 acházíte se venku.
Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
•	Bezpečně přerušte Vaši činnost a vzdalte se bezpečným
způsobem od budovy.
•	Postupujte podle pokynů hasičů, bezpečnostního managementu a provozního personálu.
•	Do budovy vstupujte znovu až tehdy, bylo-li v rozhlase vyhlášené odvolání poplachu.
Podrobný poplachový řád najdete u vstupů do budovy. Na
staveništích platí vždy vlastní poplachový řád.

• Používejte schody, ne výtah.
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3.2. CHOVÁNÍ PŘI EXTERNÍM POPLACHU
Co je externí poplach?

•	Budovu opusťte až tehdy, bylo-li v rozhlase vyhlášené odvolání poplachu.

Co slyšíte?

b) Nacházíte se venku. Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
• Bezpečně přerušte Vaši činnost.

Při externím poplachu pochází nebezpečí z události/nehody
vzniklé vně budovy.

Při externím poplachu zazní zvuk houkání:
Tut – Tut – Tut – Tut

•	Odeberte se ihned do nejbližší uzavřené budovy
a vyhledejte tam shromaždiště uvnitř budovy. Zde
dostanete další informace.
•	Zůstaňte v budově, i když tam není žádné
shromaždiště.

a) Nacházíte se v budově. Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
• Bezpečně přerušte Vaši činnost.
• Zavřete dveře a okna.
•	Odeberte se ihned k nejbližšímu shromaždišti v
budově. Zde dostanete další informace.
•	Zůstaňte v budově, i když tam není žádné
shromaždiště.
• Používejte schody, ne výtah.
• Sledujte hlášení v rozhlase.
•	Postupujte podle pokynů hasičů, bezpečnostního
managementu a provozního personálu.

•	Postupujte podle pokynů hasičů, bezpečnostního
managementu a provozního personálu.
•	Budovu opusťte až tehdy, bylo-li v rozhlase vyhlášené odvolání poplachu.
• Respektujte uzavřené oblasti.
c) Jedete autem. Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
• Zavřete okna a dveře.
• Vypněte větrání.
• Dbejte na výstražná zařízení a dopravní uzávěry.
• Vzdalte se bezpečným způsobem.
• Dbejte na uzavřené oblasti.

3.3. CHOVÁNÍ PŘI POPLACHU V BLOKU
Co je poplach v bloku?

Při poplachu v bloku pochází nebezpečí z události/nehody
vzniklé v bloku se zpřísněnými bezpečnostními předpisy.

Co slyšíte?

a) N
 acházíte se v budově nebo ve venkovním areálu bloku.
Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
•	Sledujte optická signalizační zařízení a postupujte podle
hlášení.
• Dbejte na uzavřené oblasti.
b) N
 acházíte se v areálu CHEMPARK vně bloku.
Co musíte udělat?
• Zachovejte klid.
• Vzdalte se bezpečným způsobem z bloku.
• Dbejte na uzavřené oblasti.

Při poplachu v bloku slyšíte hlášení v rozhlase.

Co vidíte?
Svítí speciální optické signalizační zařízení.

3.4. CHOVÁNÍ V MÍSTECH NASAZENÍ A NEBEZPEČÍ
•	V žádném případě nepřecházejte přes zátarasy
nebo je neodstraňujte.
•	Uzavření platí i pro skryté cesty a vyšlapané cesty.
• Udržujte odstup od míst nasazení.
•	Postřehy, které mohou být důležité, hlaste zásahovým jednotkám.

4. CHOVÁNÍ V PROVOZU
•	Před Vaším nasazením se musíte přihlásit. Provozní místa
evidence jsou vyznačená.
•	Se svou prací smíte začít až po přihlášení, bezpečnostním
zaškolení a povolení práce.
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•	Na místo nasazení vstupujte pouze po výslovném souhlasu
zásahových jednotek.
• Postupujte podle pokynů zásahových jednotek.
•	Nebrzděte práci zásahových jednotek nepotřebnými
diskusemi.

(pro pracovníky cizích firem)

• Po Vašem nasazení se opět odhlaste.
•	Provozní zařízení nesmíte obsluhovat nesmíte obsluhovat,
měnit ani odstraňovat bez povolení podniku.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A
DOPRAVNÍ ZNAČKY V AREÁLU CHEMPARK
Tísňový telefon

V případě požáru
nepoužívejte výtah

Zákaz elektrických přístrojů jako
například mobilních
telefonů a laptopů

Dbejte na kolejová
a zvláštní vozidla

Telefon určený k
hlášení požáru

Zákaz kouření

Zákaz vstupu se
zvířaty

Povinnost připoutat
se bezpečnostním
pásem

Shromaždiště
(venku při interním
poplachu)

Zákaz alkoholu
a omamných
prostředků

Nejvyšší povolená
rychlost 30 km/h

Nouzový východ/
úniková cesta

Shromaždiště
(v budově při externím poplachu)

Oblast ohrožená
výbuchem

Zákaz vstupu nepovolaným osobám

Oblast sledovaná
pomocí videokamer

Zákaz fotografování
a filmování

Kolejová doprava
má přednost

Vezměte prosím na vědomí: Provinění proti pravidlům chování a pravidlům
pro případy nouzových situací v areálu CHEMPARK lze trestat.

VAŠE POZNÁMKY:
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POTVRZENÍ PŘIJETÍ PRO CUR-SI-SEC
Číslo průkazu CHEMPARK:

Firma:

Jméno, příjmení:

Tímto potvrzuji, že jsem dostal/a tyto bezpečnostní pokyny a před prvním vstupem do areálu CHEMPARK jsem je vzal/a v plném
rozsahu na vědomí a rozumím jim.

Datum:

Podpis:
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