WELKOM IN CHEMPARK KREFELD-UERDINGEN
Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies door, voor u het CHEMPARK binnengaat – en neem ze in acht tijdens uw verblijf! Hartelijk dank!

1. VERKEERSREGELS
Binnen het CHEMPARK geldt het wegenverkeersreglement in combinatie met de specifieke verkeersregels van het CHEMPARK.
•	Maximumsnelheid: 30 km/u
• Rechts heeft voorrang op links

• Gebruik van de autogordel is verplicht.

• Railverkeer heeft voorrang.
•	Let vooral op bijzondere voertuigen en
railvoertuigen.

•	Tijdens de rit in de vrachtwagen geldt voor de
bestuurder: telefoneren of berichten versturen
is verboden. Gebruik van handsfree-sets is
toegestaan.

Verkeersongevallen moeten worden gemeld bij het beveiligingscentrum. Alarmnummer mobiel: 0175-311-9939

2. ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Rookverbod
•	Roken is in het hele CHEMPARK verboden, ook in
voertuigen.
•	Uitzonderingen op het rookverbod zijn met borden aangegeven.
Alcohol- en drugsverbod
•	Alcohol en drugs zijn verboden in het
CHEMPARK.
•	U mag geen alcohol en drugs meebrengen en/of
gebruiken.
•	U mag het CHEMPARK niet betreden of er verblijven wanneer u onder invloed van alcohol of
drugs bent.
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Fotografeer- en filmverbod
•	Het is in principe verboden om in het CHEMPARK
met camera’s, mobiele telefoons of overige apparaten te fotograferen of te filmen. Als het voor
u van belang is om opnamen te maken of te verkrijgen, wendt u zich dan tot uw contactpersoon
bij het betreffende bedrijf of tot een medewerker
van Security Management.
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Verbod op elektrische apparaten en voertuigen in
Ex-zones
•	Explosiegevaarlijke zones (Ex-zones) in het
CHEMPARK zijn aangegeven.
•	Het is verboden om met voertuigen Ex-zones
binnen te rijden.

Verbod op dieren
•	Het is verboden dieren mee te nemen in het
CHEMPARK.
•	Raak nooit dieren aan in het CHEMPARK: er bestaat gevaar voor letsel en infectie.

•	Elektrische apparatuur zoals laptops en mobiele
telefoons zijn in principe verboden in Ex-zones. Elektrische apparaten mogen niet worden
meegenomen in Ex-zones, ook niet wanneer ze
uitgeschakeld zijn.
•	Enige uitzondering: specifiek toegelaten mobiele
telefoons in een Ex-uitvoering.

Identificatieplicht
•	In het CHEMPARK geldt een identificatieplicht.
•	Bezoekers, CHEMPARK-medewerkers en
medewerkers van externe bedrijven krijgen bij
het Security Service Point (bezoekersreceptie,
pasjesloket) een CHEMPARK-pas. Buiten de
normale werktijden zijn pasjes verkrijgbaar bij de
bemande poorten.

3. WAT TE DOEN BIJ NOODGEVALLEN EN ONGEVALLEN
•	Bij een medisch noodgeval, een ongeval, bij brand, milieuverontreiniging, verkeersongevallen of een schadegeval
door overige gevaren, dient u onmiddellijk het beveiligingscentrum van het CHEMPARK in te lichten. Blijf ter plaatse. Maak – zo nodig – de hulpdiensten wegwijs.
	Alarmnummer mobiel: 0175-311-9939 Sla het alarmnummer op in uw mobiele telefoon voor u aan het werk gaat.
• Bedrijven met speciale risico’s zijn bovendien uitgerust met noodtelefoons.

1. WAT

is er gebeurd?

2. WAAR

is het gebeurd?
(blok en gebouwnummer, bijv. N 31)

3. HOEVEEL
mensen zijn erbij
betrokken?

4. WELK

letsel betreft het?

5. WACHT

op een reactie van het
beveiligingscentrum.

3.1. WAT TE DOEN BIJ INTERN ALARM
Wat is een intern alarm?

Bij een intern alarm is het gevaar afkomstig van een voorval/ongeval binnen een gebouw.

Wat hoort u?
Bij een intern alarm klinkt een loeiende sirene:
Hoei – Hoei – Hoei – Hoei

a) U bevindt zich in het gebouw. Wat moet u doen?
•	Blijf kalm.
•	Zorg dat u zonder risico uw werkzaamheden
onderbreekt.
• Sluit deuren en ramen.
•	Verlaat het gebouw via de met borden aangegeven vluchtwegen.

•	Ga onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Daar krijgt u meer informatie.
•	Volg de aanwijzingen van brandweer, Security
Management en bedrijfspersoneel op.

b) U bevindt zich buiten.
Wat moet u doen?
•	Blijf kalm.
•	Zorg dat u zonder risico uw werkzaamheden onderbreekt
en ga langs een veilige route weg bij het gebouw.
•	Volg de aanwijzingen van brandweer, Security Management en bedrijfspersoneel op.
•	Ga het gebouw pas weer binnen nadat via de luidsprekerinstallatie het signaal ‘veilig’ is gegeven.
Een uitgebreide alarmregeling vindt u bij de toegangen tot
de gebouwen. Op bouwplaatsen geldt een afzonderlijke
alarmregeling.

•	Gebruik de trap, niet de lift.
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3.2. WAT TE DOEN BIJ EEN EXTERN ALARM
Wat is een extern alarm?

Bij een extern alarm is het gevaar afkomstig van een voorval/ongeval buiten een gebouw.

Wat hoort u?
Bij een intern alarm klinkt een claxontoon:
Toet – Toet – Toet – Toet

•	Verlaat het gebouw pas weer nadat via de luidsprekerinstallatie het signaal ‘veilig’ is gegeven.
b) U bevindt zich buiten. Wat moet u doen?
•	Blijf kalm.
•	Zorg dat u zonder risico uw werkzaamheden
onderbreekt.
•	Ga onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde afgesloten gebouw en zoek daar de verzamelplaats
in het gebouw op. Daar krijgt u meer informatie.
•	Blijf ook als er geen verzamelplaats is in het
gebouw.

a) U bevindt zich in een gebouw. Wat moet u doen?
• Blijf kalm.
•	Zorg dat u zonder risico uw werkzaamheden
onderbreekt.
• Sluit deuren en ramen.
•	Ga onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats in het gebouw. Daar krijgt u meer
informatie.
•	Blijf ook als er geen verzamelplaats is in het
gebouw.
•	Gebruik de trap, niet de lift.
•	Let op de berichten via de luidsprekerinstallatie.
•	Volg de aanwijzingen van brandweer, Security
Management en bedrijfspersoneel op.

•	Volg de aanwijzingen van brandweer, Security
Management en bedrijfspersoneel op.
•	Verlaat het gebouw pas weer nadat via de luidsprekerinstallatie het signaal ‘veilig’ is gegeven.
• Afgezette gedeelten niet betreden.
c) U bent met de auto onderweg. Wat moet u doen?
• Blijf kalm.
• Sluit ramen en deuren.
• Schakel de ventilatie uit.
• Let op alarmsystemen en verkeersafzettingen.
• Ga langs een veilige route weg.
• Afgezette gedeelten niet betreden.

3.3. WAT TE DOEN BIJ EEN BLOKALARM
Wat is een blokalarm?

Bij een blokalarm is het gevaar afkomstig van een
voorval/ongeval in een blok met verscherpte
veiligheidsvoorschriften.

Wat hoort u?
Bij een blokalarm hoort u mededelingen via de
luidsprekerinstallatie.

Wat ziet u?

Er gaan speciale optische signaalinrichtingen
branden.

a) U
 bevindt zich in een gebouw of op het terrein bij het blok.
Wat moet u doen?
• Blijf kalm.
•	Let op de optische signaalinrichtingen en volg de
mededelingen.
• Afgezette gedeelten niet betreden.
b) U bevindt zich in het CHEMPARK, buiten het blok.
Wat moet u doen?
• Blijf kalm.
• Ga langs een veilige route weg.
• Afgezette gedeelten niet betreden.

3.4. WAT TE DOEN OP INZETLOCATIES EN IN GEVARENZONES
•	Afzettingen in geen geval negeren of
verwijderen.
•	Deze afzettingen gelden ook voor sluipwegen
en platgetreden paden.
•	Houd afstand tot de incidentlocatie.
•	Meld waarnemingen die belangrijk kunnen zijn
aan het operationele team.

4. WAT TE DOEN IN HET BEDRIJF
•	Voor u aan het werk gaat, moet u zich aanmelden. De meldpunten in het bedrijf zijn aangegeven.
•	U mag pas met uw werkzaamheden beginnen, nadat u zich
hebt aangemeld en veiligheidsinstructies en toestemming
hebt gekregen om aan het werk te gaan.
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•	Betreed de incidentlocatie alleen na uitdrukkelijke toestemming van het operationele team.
•	Volg de aanwijzingen van het operationele team op.
•	Belemmer de werkzaamheden van het operationele team
niet door onnodige discussies.

(voor medewerkers van externe bedrijven)

•	Na de werkzaamheden dient u zich af te melden.
•	U mag niet zonder toestemming bedrijfsinstallaties bedienen, aanpassen of verwijderen.
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DE BELANGRIJKSTE VLUCHTWEG- EN VEILIGHEIDSSYMBOLEN IN HET CHEMPARK
Noodtelefoon

Lift niet gebruiken
in geval van brand

Elektrische apparaten zoals mobiele telefoons en
laptops verboden

Let op bijzondere
en railvoertuigen

Brandmeldtelefoon

Verboden te roken

Meenemen van
dieren verboden

Gebruik van de autogordel verplicht

Verzamelplaats
(buiten, bij intern
alarm)

Alcohol- en
drugsverbod

Maximumsnelheid
30 km/u

Nooduitgang/
Vluchtroute

Verzamelplaats (in
een gebouw, bij
extern alarm)

Explosiegevaarlijke
omgeving

Verboden toegang
voor onbevoegden

Zone met
videobewaking

Fotografeer- en
filmverbod

Railverkeer heeft
voorrang

Let op: Overtreding van de gedrags- en calamiteitenregels van
het CHEMPARK is strafbaar.

EIGEN NOTITIES:

ALARMNUMMER
Powered by

ALARMNUMMER MOBIEL 0175-311-9939
Veiligheidsinstructies voor personen
in het CHEMPARK Krefeld-Uerdingen, pagina 4 van 5
(status per: 01-09-2015)

ONTVANGSTBEVESTIGING VOOR CUR-SI-SEC
CHEMPARK-pasnummer:

Bedrijf:

Voornaam Achternaam:

Hiermee bevestig ik dat ik deze veiligheidsinstructies ontvangen, zorgvuldig gelezen en begrepen heb, voordat ik voor het
eerst toegang heb gekregen tot het CHEMPARK.

Datum:
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Handtekening:
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