CHEMPARK LEVERKUSEN‘E HOŞ GELDİNİZ
Güvenlik uyarıları

Lütfen CHEMPARK’a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler!

1. TRAFİK KURALLARI
CHEMPARK genelinde CHEMPARK’a özgü trafik düzenlemeleri ile bağlantılı olarak Karayolları Trafik Yönetmeliği geçerlidir.
•	Azami hız: 30 km/sa
• Sağdan gelen öncelikli

• Kemer takma zorunluluğu vardır.

• Demiryolu trafiği öncelikli.
•	Özellikle Özel Araçlara ve Raylı Araçlara dikkat
ediniz.

•	Araç hareket halindeyken şoför için aşağıdaki
hususlar geçerlidir: Telefonla görüşmek veya veri
göndermek yasaktır. Araç içi serbest konuşma
tertibatlarını kullanmak serbesttir.

Trafik kazaları güvenlik merkezine bildirilmek zorundadır. Acil Telefon Cep: 0175-30-99399

2. GENEL DAVRANIS KURALLARI
Sigara içme yasağı
•	CHEMPARK’ın tamamında sigara içmek yasaktır,
araçların içi de buna dâhildir.
•	Sigara içme yasağı kapsamı dışında kalan alanlar
levhalarla belirtilmiştir.
Alkol ve uyuşturucu madde yasağı
•	CHEMPARK’ta alkol ve uyuşturucu madde kullanımı yasaktır.
•	Beraberinizde alkol ve uyuşturucu madde getiremez ve tüketemezsiniz.
•	Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken
CHEMPARK’a giremez veya CHEMPARK’ta
bulunamazsınız.
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Fotoğraf ve film çekme yasağı
•	CHEMPARK’ta fotoğraf makinesi, cep telefonu
veya başka cihazlarla fotoğraf ve film çekmek esas
olarak yasaktır. Şayet kayıt yapmak veya kayıt elde
etmek sizin için önemliyse lütfen ilgili şirketteki
irtibat kişinize veya bir Security Management çalışanına başvurunuz.

ACİL TELEFON CEP NUMARASI 0175-30-99399
CHEMPARK Leverkusen içindeki kişiler
için güvenlik uyarıları, Sayfa 1 / 5
(Güncellik: 01.09.2015)

Patlayıcı ortamlarda elektrikli cihaz ve araç yasağı
•	CHEMPARK’ta patlama tehlikesi bulunan bölgeler
(patlayıcı ortamlar) ayrıca belirtilmiştir.
•	Patlayıcı ortamlara araç ile giriş yapmak yasaktır.

Hayvan yasağı
• CHEMPARK’a hayvan getirmek yasaktır.
•	CHEMPARK’ta hayvanlara kesinlikle dokunmayınız: Yaralanma ve enfeksiyon tehlikesi bulunur.

•	Patlayıcı ortamlarda laptop veya cep telefonu gibi
elektronik cihazlar esas olarak yasaktır. Kapalı
olsalar bile elektrikli cihazlar patlayıcı ortamlara
sokulamaz.
•	Tek istisna: Patlayıcı ortam modelinde özel onaylı
cep telefonları.

Kimlik taşıma zorunluluğu
• CHEMPARK’ta kimlik taşıma zorunluluğu vardır.
•	CHEMPARK kimlikleri ziyaretçilere, CHEMPARK
çalışanlarına ve Security Service Point’taki (ziyaretçi kabulü, kimlik ofisi) yabancı firma çalışanlarına verilir. Kimlikler, normal çalışma saatleri dışında
personel bulunan kapılardan temin edilebilir.

3. ACİL DURUM VE KAZA ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
•	Tıbbi bir acil durumda, kaza, yangın, çevre kirliliği, trafik kazası veya başka bir tehlike nedeniyle ortaya çıkan hasar
durumunda CHEMPARK güvenlik merkezi hemen bilgilendirilmelidir. Olduğunuz yerde kalınız. Gerekli durumda yardım
ekiplerini yönlendiriniz.
	Acil Telefon Cep: 0175-30-99399 Lütfen acil durum telefon numaralarını operasyonunuzdan önce cep telefonunuza
kaydediniz.
•	Özel tehlikeler içeren işletmeler ilave acil durum telefonlarıyla donatılmıştır.

1. NE
oldu?

2. NEREDE

oldu? (Blok ve bina
numarası, örn. D 8)

3. KAÇ KİŞİ
etkilendi?

4. HANGİ

yaralanmalar var?

5. BEKLEYİN
Acil durum merkezi
size soru sormak
isteyebilir.

3.1. DAHİLİ ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Dahili alarm nedir?

Dahili bir alarmda tehlike, bir binanın içindeki bir olaydan/
kazadan kaynaklanır.

Ne duyarsınız?
Dahili bir alarmda yükselen ve alçalan siren sesi
aşağıdaki gibi duyulur: Hui – Hui – Hui – Hui

a) Siz söz konusu binanın içindesiniz. Ne yapmanız gerekir?
• Sükunetinizi koruyunuz.
•	O anda yaptığınız faaliyeti tehlike yaratmayacak
şekilde sonlandırınız.
•	Kapı ve pencereleri kapatınız.
•	Binayı, tabela ile gösterilen kaçış yolları üzerinden
terk ediniz.

•	Hemen en yakın toplanma alanına gidiniz. Burada
size ilave bilgiler verilecektir.
•	İtfaiye, Security Management ve işletme personelinin talimatlarına uyunuz.

b) A
 çık alanda bulunuyorsunuz.
Ne yapmanız gerekir?
•	Sükunetinizi koruyunuz.
•	O anda yaptığınız faaliyeti tehlike yaratmayacak şekilde
sonlandırınız ve güvenli bir şekilde binadan uzaklaşınız.
•	İtfaiye, Security Management ve işletme personelinin talimatlarına uyunuz.
•	Binaya ancak tehlikenin geçtiğine ilişkin bir hoparlör anonsundan sonra giriniz.
Detaylı bir alarm talimatı, binanın girişinde yer almaktadır. Şantiyelerde ayrı alarm düzeni geçerlidir.

• Asansörü değil, merdivenleri kullanınız.
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3.2. HARİCİ ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Harici alarm nedir?

Harici bir alarmda tehlike, bir binanın dışındaki bir olaydan/
kazadan kaynaklanır.

Ne duyarsınız?
Harici bir alarmda korna şeklindeki siren sesi aşağıdaki gibi duyulur: Tut – Tut – Tut – Tut

a) Siz bir binanın içindesiniz. Ne yapmanız gerekir?
• Sükunetinizi koruyunuz.
•	O anda yaptığınız faaliyeti tehlike yaratmayacak
şekilde sonlandırınız.
• Kapı ve pencereleri kapatınız.
•	Hemen bina içinde yer alan en yakın toplanma alanına gidiniz. Burada size ilave bilgiler
verilecektir.
•	Bir toplanma alanı olmasa bile binanın içinde
kalınız.
• Asansörü değil, merdivenleri kullanınız.
• Hoparlör anonslarını takip ediniz.
•	İtfaiye, Security Management ve işletme personelinin talimatlarına uyunuz.

•	Binadan ancak tehlikenin geçtiğine ilişkin bir hoparlör anonsundan sonra çıkınız.
b) Açık alanda bulunuyorsunuz. Ne yapmanız gerekir?
• Sükunetinizi koruyunuz.
•	O anda yaptığınız faaliyeti tehlike yaratmayacak
şekilde sonlandırınız.
•	Hemen en yakın kapalı binaya geçiniz ve o bina
içindeki toplanma alanına gidiniz. Burada size
ilave bilgiler verilecektir.
•	Bir toplanma alanı olmasa bile binanın içinde
kalınız.
•	İtfaiye, Security Management ve işletme personelinin talimatlarına uyunuz.
•	Binadan ancak tehlikenin geçtiğine ilişkin bir
hoparlör anonsundan sonra çıkınız.
• Kapatılmış alanları dikkate alınız.
c) Araç ile hareket halindesiniz. Ne yapmanız gerekir?
• Sükunetinizi koruyunuz.
• Kapı ve pencereleri kapatınız.
• Havalandırmayı kapatınız.
• Uyarı levhaları ve trafik barikatlarını dikkate alınız.
• Güvenli bir şekilde uzaklaşınız.
• Kapatılmış alanları dikkate alınız.

3.3. BLOK ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Blok alarm nedir?

Bir blok alarmda tehlike, yüksek güvenlik talimatlarının
geçerli olduğu bir bloktaki bir olay/kazadan kaynaklanır.

Ne duyarsınız?
Bir blok alarmda, hoparlör anonsları duyarsınız.

Ne görürsünüz?

a) B
 lok dahilindeki bir binada veya açık alanda bulunuyorsunuz. Ne yapmanız gerekir?
• Sükunetinizi koruyunuz.
•	Görsel sinyal tertibatlarını dikkate alınız ve hoparlör üzerinden
yapılan anonsları dikkate alınız.
• Kapatılmış alanları dikkate alınız.
b) C
 HEMPARK’ta bloğun dışında bulunuyorsunuz.
Ne yapmanız gerekir?
• Sükunetinizi koruyunuz.
• Güvenli bir şekilde bloktan uzaklaşınız.
• Kapatılmış alanları dikkate alınız.

Özel görsel sinyal tertibatları yanar.

3.4. TEHLİKE VE OPERASYON YERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER
• 	Barikatları asla geçmeyiniz veya kaldırmayınız.
• Barikatlar, gizli yollar ve patikalar için de geçerlidir.
• Operasyon yerine mesafeli durunuz.
•	Önemli olabilecek gözlemlerinizi operasyon ekiplerine bildiriniz.

•	Operasyon yerine ancak operasyon ekiplerinin kati onayından
sonra giriniz.
• Operasyon ekiplerinin talimatlarına uyunuz.
•	Operasyon ekiplerinin çalışmalarını gereksiz tartışmalarla
engellemeyiniz.

4. İŞLETME İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKENLER
•	Çalışmaya başlamadan önce kaydınızı yaptırınız. İşletmelerin
çağrı noktaları işaretlerle belirtilmiştir.
•	Çalışmaya ancak kayıt yaptırdıktan, güvenlik konusunda bilgilendirildikten ve çalışma onayı aldıktan sonra başlayabilirsiniz.

ACİL TELEFON
Powered by

(yabancı şirket çalışanları için)

•	Çalışmanın sonunda kaydınızı sildiriniz.
•	İşletme tertibatlarını işletmenin izni olmadan kullanamaz,
değiştiremez ve uzaklaştıramazsınız.
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CHEMPARK’TAKİ EN ÖNEMLİ KURTARMA
VE UYARI İŞARETLERİ
Acil durum telefonu

Yangın durumunda asansörü
kullanmayınız

Cep telefonu ve
laptop gibi cihazların kullanım yasağı

Raylı ve özel araçlara dikkat ediniz

Yangın bildirim
telefonu

Sigara içmek
yasaktır

Beraberinde
hayvan getirilmesi
yasaktır

Emniyet kemeri
zorunluluğu

Toplanma alanı
(dahili alarmda dış
ortamda)

Alkol ve uyuşturucu
madde yasağı

Azami hız
30 km/sa

Acil çıkış/kaçış yolu

Toplanma alanı
(harici alarmda bina
içinde)

Patlama tehlikesi
olan bölge

Yetkili olmayan
giremez

Kamera denetimli
bölge

Fotoğraf ve film
çekme yasağı

Demiryolu trafiği
önceliklidir

Lütfen dikkat ediniz: CHEMPARK acil durum ve davranış kurallarına aykırı
hareket cezalandırılabilir.

NOTLARINIZ:
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CUR-SI-SEC İÇİN ALINDI ONAYI
CHEMPARK kimlik numarası:

Firma:

Adı Soyadı:

Güvenlik uyarılarını aldığımı ve ilk kez CHEMPARK’a girmeden önce ayrıntılı olarak bilgilendirildiğimi ve anladığımı teyit
ediyorum.

Tarih:

ACİL TELEFON
Powered by

İmza:
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