TERE TULEMAST LEVERKUSENI CHEMPARKI
Ohutusnõuded

Palun lugege ohutusnõuded läbi, enne kui Te sisenete CHEMPARKi – ja järgige neid ohutusnõudeid kogu seal viibimise ajal!
Suur tänu!

1. LIIKLUSREEGLID

CHEMPARKis kehtivad üldised liikluseeskirjad ning CHEMPARKi oma spetsiaalsed liikluseeskirjad.
•	Suurim kiirus: 30 km/h
• Paremakäereegel

• Turvavöö kinnitamine on kohustuslik.

• Raudteeveeremitel on sõidueesõigus.
•	Pidage eriti silmas erisõidukeid ja
raudteesõidukeid.

•	Mootorsõidukis sõidu ajal kehtib sõidukijuhile
järgmine kord: helistamine või andmete edastamine on keelatud. Käed-vaba seadmete kasutamine on lubatud.

Liiklusõnnetustest tuleb teatada ohutuskeskusele. Hädaabi mobiilinumber: 0175-30-99399

2. ÜLDISED KÄITUMISREEGLID
Suitsetamiskeeld
•	Suitsetamine on kogu CHEMPARKis keelatud, ka
sõidukites.
•	Suitsetamiskeelu erandite kohta on väljas sildid.
Alkoholi ja uimastite tarvitamise keeld
• Alkohol ja uimastid on CHEMPARKis keelatud.
•	Te ei tohi alkoholi ega uimasteid sinna ei kaasa
tuua ega seal tarbida.
•	Alkoholi või uimastite mõju all olles ei tohi Te ei
CHEMPARKi siseneda ega siin viibida.
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Pildistamis- ja filmimiskeeld
•	CHEMPARKis on põhimõtteliselt keelatud fotoaparaatide, mobiiltelefonide või muude seadmetega
pildistamine või filmimine. Kui Teile on ülesvõtete
tegemine või saamine oluline, siis pöörduge palun
oma kontaktisiku poole vastavas tootmisüksuses
või mõne Security Management‘i töötaja poole.
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Elektriseadmete ja -sõidukite kasutamise keeld
plahvatusohtlikel aladel
•	Plahvatusohtlikud alad (ex-alad) on CHEMPARKis
tähistatud.
•	Sõidukitega ex-aladele sõitmine on keelatud.

Loomad keelatud
• Loomi on keelatud CHEMPARKi kaasa võtta.
•	Ärge puutuge CHEMPARKis mitte kunagi loomi:
esineb vigastus- ja nakatumisoht.

•	Elektroonilised seadmed nagu sülearvutid või mobiiltelefonid on ex-aladel põhimõtteliselt keelatud.
Ka siis, kui need on välja lülitatud, ei tohi elektroonilisi seadmeid ex-aladele kaasa võtta.
•	Ainus erand: mobiiltelefonide ex-mudelid, millel on
spetsiaalne kasutusluba olemas.

Tunnistuse kandmise kohustus
•	CHEMPARKis kehtib tunnistuse kandmise
kohustus.
•	CHEMPARKi tunnistused saavad külastajad,
CHEMPARKi töötajad ja võõrfirmade töötajad
Security Service Pointist (külastajate vastuvõtt,
tunnistuste väljastamise büroo). Väljaspool tavalist
tööaega on tunnistused saadaval personaliga
hõivatud sissesõiduväravates.

3. KÄITUMINE HÄDAABI JA ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL
•	Kiirabi vajamise, õnnetusjuhtumi, tulekahju, keskkonnasaaste, liiklusavarii või teiste ohtude põhjustatud kahjujuhtumi korral peate Te sellest kohe teavitama CHEMPARKi ohutuskeskust. Jääge kohale. Juhendage – kui vaja
– päästetöötajaid.
	Hädaabi mobiilinumber: 0175-30-99399 Palun salvestage see hädaabinumber enne töö alustamist oma
mobiiltelefoni.
•	Eriliste ohtudega tootmisüksustel on täiendavalt olemas hädaabitelefonid.

1. MIS
juhtus?

2. KUS

see juhtus?
(ploki ja hoone number, nt D 8)

4. MILLISTE

3. KUI MITUT

vigastustega on
tegemist?

inimest see puudutab?

5. OODAKE

tagasisidet
ohutuskeskuselt.

3.1. KÄITUMINE SISEHÄIRE KORRAL
Mis on sisehäire?

Sisehäire korral on oht saanud alguse hoone sees toimunud sündmusest/õnnetusest.

Mida Te kuulete?
Sisehäire korral kõlab undav signaal:
viu – viu – viu – viu

a) Te viibite hoones. Mida Te peate tegema?
•	Säilitage rahu.
• Katkestage ohutult oma tegevus.
• Sulgege uksed ja aknad.
•	Lahkuge hoonest tähistatud evakueerimisteid
mööda.

•	Minge kohe lähimale kogunemisplatsile. Siin
saate Te edasist infot.
•	Järgige tuletõrje, Security Management’i ja tootmisüksuse personali korraldusi.

b) Te olete väljas.
Mida Te peate tegema?
• Säilitage rahu.
•	Katkestage ohutult oma tegevus ja eemalduge ohutut teed
mööda hoonest.
•	Järgige tuletõrje, Security Management’i ja tootmisüksuse
personali korraldusi.
•	Minge uuesti hoonesse alles siis, kui valjuhääldist on teatatud häire lõppemisest.
Põhjaliku häirekorra leiate hoone sissepääsude juurest. Igal
ehitusplatsil kehtib oma häirekord.

•	Kasutage treppi, mitte lifti.
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3.2. KÄITUMINE VÄLISHÄIRE KORRAL
Mis on välishäire?

•	Minge hoonest välja alles siis, kui valjuhääldist on teatatud
häire lõppemisest.

Mida Te kuulete?

b) Te olete väljas. Mida Te peate tegema?
• Säilitage rahu.
• Katkestage ohutult oma tegevus.

Välishäire korral on oht saanud alguse väljaspool hoonet
toimunud sündmusest/õnnetusest.

Välishäire korral kõlab signaaltoon:
tuut – tuut – tuut – tuut

•	Minge kohe lähimasse suletud hoonesse ja otsige hoone sees üles kogunemiskoht. Siin saate
Te edasist infot.
•	Jääge hoonesse ka siis, kui seal kogunemiskohta ei ole.

a) Te viibite hoones. Mida Te peate tegema?
• Säilitage rahu.
• Katkestage ohutult oma tegevus.
• Sulgege uksed ja aknad.
•	Minge kohe lähimasse kogunemiskohta hoones.
Siin saate Te edasist infot.
•	Jääge hoonesse ka siis, kui seal kogunemiskohta ei ole.
• Kasutage treppi, mitte lifti.
• Järgige valjuhääldist tulevaid teateid.
•	Järgige tuletõrje, Security Management’i ja tootmisüksuse personali korraldusi.

•	Järgige tuletõrje, Security Management’i ja tootmisüksuse personali korraldusi.
•	Minge hoonest välja alles siis, kui valjuhääldist
on teatatud häire lõppemisest.
• Jälgige seda, millised alad on tõkestatud.
c) Te olete autoga teel. Mida Te peate tegema?
• Säilitage rahu.
• Sulgege uksed ja aknad.
• Lülitage ventilatsioon välja.
•	Pöörake tähelepanu hoiatusseadmetele ja liikluseks suletud
aladele.
• Eemalduge autost ohutut teed mööda.
• Jälgige seda, millised alad on tõkestatud.

3.3. KÄITUMINE PLOKIHÄIRE KORRAL
Mis on plokihäire?

Plokihäire korral on oht saanud alguse kõrgendatud ohutuseeskirjadega plokis toimunud sündmusest/õnnetusest.

Mida Te kuulete?
Plokihäire korral kuulete Te valjuhääldist teateid.

Mida Te näete?

a) T
 e viibite hoones või ploki väliterritooriumil.
Mida Te peate tegema?
• Säilitage rahu.
•	Jälgige optilisi signaalseadmeid ja järgige valjuhääldi
teateid.
• Jälgige seda, millised alad on tõkestatud.
b) Te viibite CHEMPARKis väljaspool plokki.
Mida Te peate tegema?
• Säilitage rahu.
• Eemalduge ohutut teed mööda plokist.
• Jälgige seda, millised alad on tõkestatud.

Spetsiaalsed optilised signaalseadmed on
valgustatud.

3.4. KÄITUMINE PÄÄSTETÖÖDE JA OHUKOHTADES
• 	Ärge minge seatud tõketest üle ega kõrvaldage neid.
•	Tõkked kehtivad ka salateede ja jalgradade kohta.
• Hoidke päästetööde kohast kaugemale.
•	Teatage päästetöötajatele oma vaatlustest, mis
võivad olla olulised.

•	Minge päästetööde kohta üksnes pärast päästetöötajatelt
selgesõnalise loa saamist.
• Järgige päästetöötajate korraldusi.
•	Ärge takistage päästetöötajate tööd asjatute
diskussioonidega.

4. KÄITUMINE TOOTMISÜKSUSES
•	Enne oma töö alustamist peate Te end registreerima. Tootmisüksuste registreerimiskohad on tähistatud.
•	Te tohite oma tööd alustada alles pärast registreerimist,
ohutusalast instrueerimist ja töö alustamiseks loa saamist.
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(kehtib võõrfirmatöötajatele)

• Pärast töö lõpetamist teatage sellest jälle.
•	Ilma tootmisüksuse loata ei tohi Te sealseid seadmeid käitada, muuta ega eemaldada.

Isikutele kehtivad ohutusnõuded
Leverkuseni CHEMPARKis, lehekülg 3 / 5
(seisuga: 01.09.2015)

KÕIGE TÄHTSAMAD PÄÄSTE- JA TEABESÜMBOLID
CHEMPARKIS
Hädaabitelefon

Lifti tulekahju korral mitte kasutada

Elektrooniliste
seadmete nagu
mobiiltelefonide ja
sülearvutite keeld

Jälgige erisõidukeid ja
raudteesõidukeid

Tulekahjust teatamise telefon

Suitsetamine
keelatud

Loomade kaasavõtmine keelatud

Turvavöö kinnitamise kohustus

Kogunemisplats
(väljas sisehäire
korral)

Alkoholi ja uimastite tarvitamise
keeld

Suurim kiirus
30 km/h

Hädaväljapääs /
Evakueerimistee

Kogunemiskoht
(hoones välihäire
korral)

Plahvatusohtlik ala

Kõrvalistele isikutele juurdepääs
keelatud

Videovalve all olev
ala

Pildistamis- ja
filmimiskeeld

Raudteeveeremitel
on sõidueesõigus

Palun pidage silmas järgmist: CHEMPARKi käitumis- ja hädaabireeglite rikkumine on karistatav.

TEIE MÄRKMED:
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KÄTTESAAMISKINNITUS CUR-SI-SECILE
CHEMPARKi tunnistuse number:

Firma:

Ees- ja perekonnanimi:

Käesolevaga kinnitan, et olen need ohutusnõuded kätte saanud ning enne esmakordset CHEMPARKi sisenemist nendega
põhjalikult tutvunud ja neist aru saanud.

Kuupäev:

Allkiri:
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