ВІТАЄМО В ХІМПАРКУ ЛЕВЕРКУЗЕН
Правила безпеки

Будь ласка, ознайомтеся з цими правилами безпеки перед тим як заходити на територію ХІМПАРКу – та дотримуйтесь їх під
час Вашого перебування! Щиро дякуємо!

1. ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
В ХІМПАРКу діють правила дорожнього руху разом з особливими правилами руху у ХІМПАРКу.
•	Максимальна швидкість: 30 км/год.
•	На перехрестях перевагу має автомобіль,
який рухається з правого боку

• Діє вимога пристебнути ремінь безпеки.

• Рейковий транспорт має перевагу.
•	Особливу увагу приділяйте спеціальному
транспорту та рейковому транспорту.

•	Під час руху вантажного автомобіля водій
повинен дотримуватись таких правил: Розмовляти по телефону або здійснювати передачу
даних через мобільний зв’язок заборонено.
Дозволяється використовувати пристрої гучного телефонного зв’язку.

Про дорожньо-транспортні пригоди необхідно доповідати на центральний пост безпеки. Номер мобільного телефону для
аварійного виклику: 0175-30-99399

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
Куріння заборонено
•	Куріння заборонено на всій території
ХІМПАРКу, навіть і в кабіні автомобіля.
• Місця для куріння позначені покажчиками.
Заборона алкоголю та наркотичних засобів
•	Алкоголь та наркотичні засоби на території
ХІМПАРКу заборонені.
•	Забороняється мати при собі і вживати алкоголь та наркотичні засоби.
•	У стані алкогольного або наркотичного сп’яніння забороняється заходити на територію
ХІМПАРКу або знаходитись на цій території.

АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК НОМЕР
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Забороняється фотографувати та вести
зйомку відео
•	У ХІМПАРКу суворо забороняється фотографувати та вести зйомку відео за допомогою камер, мобільних телефонів або інших пристроїв.
Якщо Вам важливо зробити або отримати
знімки, звертайтесь, будь ласка, до Вашої
контактної особи у відповідному цеху або до
співробітника Управління Безпеки.

МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ АВАРІЙНОГО ВИКЛИКУ: 0175-30-99399
Правила безпеки для осіб, які знаходяться в
ХІМПАРКу Леверкузен, стор. 1 з 5
(за станом на: 01.09.2015 р.)

Забороняється користування електричними
приладами і транспортними засобами у вибухонебезпечних зонах
•	Вибухонебезпечні зони («Ex») на території
ХІМПАРКу мають позначення.
•	Заїжджати автомобілями у вибухонебезпечні
зони забороняється.

Забороняється мати з собою тварин
•	Забороняється приводити з собою тварин у
ХІМПАРК.
•	Ні в якому разі не чіпайте тварин у ХІМПАРКу:
Ви наражаєте себе на небезпеку травмування
або інфекційного зараження.
Обов’язкове носіння перепустки
•	У ХІМПАРКу діє вимога обов’язкового носіння
перепустки.
•	Перепустка від ХІМПАРКу видається відвідувачам, співробітникам ХІМПАРКу та співробітникам сторонніх фірм в Пункті Служби Безпеки
(прохідна для відвідувачів, бюро перепусток). У
неробочий час перепустку можна отримати на
пропускних пунктах з черговим персоналом.

•	Електричні прилади, наприклад ноутбуки або
мобільні телефони, у вибухонебезпечних зонах
суворо заборонені. Навіть у вимкненому стані
електричні прилади не дозволяється заносити
до вибухонебезпечних зон.
•	Єдиний виняток: мобільні телефони у вибухозахищеному виконанні, для яких існує спеціальний дозвіл.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ ТА В РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
•	Якщо необхідна невідкладна медична допомога, в разі нещасного випадку, пожежі, забруднення природного
середовища, дорожньо-транспортної пригоди або у випадку аварії через інші небезпеки Ви повинні одразу
сповістити центральний пост безпеки ХІМПАРКу. Залишайтесь на місці. Зробіть підказки напрямів – якщо є
потреба – членам аварійно-рятувальної служби.
	Номер мобільного телефону для аварійного виклику: 0175-30-99399 Будь ласка, збережіть номер аварійного виклику у Вашому мобільному телефоні перед початком роботи.
•	На особливо небезпечних виробництвах додатково встановлені телефони для виклику аварійних служб.

1. ЩО

сталося?

2. ДЕ

сталося? (блок та
номер будівлі, наприклад, D 8)

3. СКІЛЬКИ

людей постраждало?

4. ЯКІ

поранення у людей,
що постраждали?

5. ЧЕКАЙТЕ

на зворотні дзвінки з
центрального поста
безпеки.

3.1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ВИПАДКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТРИВОГИ
Що таке внутрішня тривога?

У разі внутрішньої тривоги небезпека походить від
події/аварії усередині будівлі.

Що Ви чуєте?
У разі внутрішньої тривоги лунає переривчастий
виючий звук сирени.

a) Ви знаходитесь у будівлі. Що Ви повинні робити?
• Зберігайте спокій.
•	Припиніть виконувану роботу у безпечний
спосіб.
• Зачиніть двері і вікна.

•	Одразу рухайтесь до найближчого місця збору. Тут Ви отримаєте подальшу інформацію.
•	Виконуйте вказівки пожежної служби, Управління Безпеки та виробничого персоналу.

b) В
 и знаходитесь просто неба.
Що Ви повинні робити?
•	Зберігайте спокій.
•	Припиніть виконувану роботу у безпечний спосіб і відійдіть безпечним шляхом від будівлі.
•	Виконуйте вказівки пожежної служби, Управління Безпеки та виробничого персоналу.
•	Заходьте у будівлю знову тільки після того, як через
гучний зв’язок буде оголошено відбій тривоги.

•	Залиште будівлю, слідкуючи покажчикам аварійних виходів.
• Користуйтесь сходами, але не ліфтом.

АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК НОМЕР
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МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ АВАРІЙНОГО ВИКЛИКУ: 0175-30-99399
Правила безпеки для осіб, які знаходяться в
ХІМПАРКу Леверкузен, стор. 2 з 5
(за станом на: 01.09.2015 р.)

3.2. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У РАЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРИВОГИ
Що таке зовнішня тривога?

Під час зовнішньої тривоги небезпека походить від події/аварії за межами будівлі.

Що Ви чуєте?
У разі зовнішньої тривоги лунає переривчастий
гудок.

a) Ви знаходитесь у будівлі. Що Ви повинні робити?
• Зберігайте спокій.
•	Припиніть виконувану роботу у безпечний
спосіб.
• Зачиніть двері і вікна.
•	Одразу рухайтесь до найближчого місця
збору в будівлі. Тут Ви отримаєте подальшу
інформацію.
•	Залишайтесь, навіть незважаючи на відсутність місця збору,усередині будівлі.
• Користуйтесь сходами, але не ліфтом.
•	Слідкуйте за повідомленнями через гучний
зв’язок.
• Виконуйте вказівки пожежної служби, Управління Безпеки та виробничого персоналу.

•	Залишайте будівлю тільки після того, як через гучний
зв’язок буде оголошено відбій тривоги.
b) Ви знаходитесь просто неба. Що Ви повинні робити?
• Зберігайте спокій.
•	Припиніть виконувану роботу у безпечний
спосіб.
•	Одразу рухайтесь до найближчої закритої будівлі і знайдіть місце збору усередині будівлі.
Тут Ви отримаєте подальшу інформацію.
•	Залишайтесь, навіть незважаючи на відсутність місця збору, усередині будівлі.
•	Виконуйте вказівки пожежної служби, Управління Безпеки та виробничого персоналу.
•	Залишайте будівлю тільки після того, як через
гучний зв’язок буде оголошено відбій тривоги.
• Звертайте увагу на заблоковані території.
c) Ви рухаєтесь в автомобілі. Що Ви повинні робити?
• Зберігайте спокій.
• Зачиніть двері і вікна.
• Вимкніть вентиляцію.
•	Звертайте увагу на сигнали попереджувальних пристроїв
та на заблоковані дороги.
• Від’їжджайте безпечним шляхом.
• Звертайте увагу на заблоковані території.

3.3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У РАЗІ ТРИВОГИ УСЕРЕДИНІ БЛОКУ
Що таке тривога усередині блоку?

У разі тривоги усередині блоку небезпека походить від
події/аварії усередині блоку з підвищеними вимогами
до безпеки.

Що Ви чуєте?
У разі тривоги усередині блоку Ви чуєте повідомлення через гучний зв’язок.

Що Ви бачите?

a) В
 и знаходитесь у будівлі або на відкритій місцевості
блоку. Що Ви повинні робити?
• Зберігайте спокій.
•	Слідкуйте за оптичними сигнальними пристроями і дотримуйтесь вказівок через гучний зв’язок.
• Звертайте увагу на заблоковані території.
b) В
 и знаходитесь у ХІМПАРКу за межами блоку. Що Ви
повинні робити?
• Зберігайте спокій.
• Відійдіть безпечним шляхом від блоку.
• Звертайте увагу на заблоковані території.

Світяться спеціальні оптичні сигнальні пристрої.

3.4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА МІСЦЯХ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНИХ РОБІТ
ТА В МІСЦЯХ НЕБЕЗПЕКИ
•	Ні в якому разі не переступайте через загороди та не прибирайте їх.
•	Дія загород розповсюджується також на обхідні шляхи та витоптані стежки.
•	Тримайтеся на відстані від місця проведення
аварійних робіт.

•	Повідомте про свої спостереження, які можуть мати важливе значення, робітникам оперативних служб.
•	Заходьте у місце проведення аварійних робіт тільки після
очевидного дозволу з боку робітників оперативних служб.
• Виконуйте вказівки робітників оперативних служб.
•	Не заважайте виконанню роботи робітниками оперативних служб своїми зайвими розмовами.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВИРОБНИЦТВІ (Для співробітників сторонніх організацій)
•	Перед початком роботи Ви зобов’язані зареєструватися.
Виробничі пункти реєстрації позначені покажчиками.
•	Ви маєте право ставати до роботи тільки після реєстрації,
інструктажу щодо правил безпеки та надання дозволу на
роботу.
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• Після завершення роботи зніміться з реєстрації.
•	Ви не маєте права без дозволу представників цеху
керувати технологічними механізмами, змінювати їх або
видаляти.

Правила безпеки для осіб, які знаходяться в
ХІМПАРКу Леверкузен, стор. 3 з 5
(за станом на: 01.09.2015 р.)

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ АВАРІЙНІ
ПОКАЖЧИКИ І СИМВОЛИ В ХІМПАРКУ
Телефон аварійного
виклику

Не користуватися ліфтом у разі
пожежі

Заборона електричних приладів,
наприклад, мобільних телефонів
і ноутбуків

Рейковий
транспорт має
перевагу

Телефон виклику
пожежної служби

Куріння
заборонено

Місце збору (ззовні
під час внутрішньої
тривоги)

Заборона алкоголю та наркотичних
засобів

Забороняється
мати з собою
тварин

Вимога пристебнути ремінь
безпеки

Місце збору (в
будівлі під час зовнішньої тривоги)

Вибухонебезпечна зона

Максимальна
швидкість
30 км/год.

Аварійний вихід/
Шлях евакуації

Зона
відеоспостереження

Забороняється
фотографувати
та вести зйомку
відео

Стороннім вхід
заборонено

Звертайте увагу
на рейковий і
спеціальний
транспорт

Будь ласка, пам’ятайте: Порушення діючих в ХІМПАРКу правил поведінки та дій в аварійних ситуаціях можуть спричинити покарання.

ВАШІ НОТАТКИ:

АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК НОМЕР
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МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ АВАРІЙНОГО ВИКЛИКУ: 0175-30-99399
Правила безпеки для осіб, які знаходяться в
ХІМПАРКу Леверкузен, стор. 4 з 5
(за станом на: 01.09.2015 р.)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ОТРИМАННЯ
ДЛЯ СЛУЖБИ CUR-SI-SEC
Номер перепустки, яку видано ХІМПАРКом:

Фірма:

Ім’я, прізвище:

Цим підтверджую, що я отримав ці Правила безпеки і перед першим відвіданням ХІМПАРКу повністю прийняв до відома
і зрозумів їх.

Дата:

Підпис:

АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК НОМЕР
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МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ АВАРІЙНОГО ВИКЛИКУ: 0175-30-99399
Правила безпеки для осіб, які знаходяться в
ХІМПАРКу Леверкузен, стор. 5 з 5
(за станом на: 01.09.2015 р.)

