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Spolujezdci, kteří nepatří ke spediční firmě, jakož i zvířata mají vstup do areálu závodu zakázaný.
Při jízdě v rámci areálu musí být všechna víka od průlezů a všechny otvory, které jsou spojeny
s prostorem, kde se nachází produkt, uzavřeny.
Z důvodu ochrany životního prostředí je zakázáno nechat zbytečně běžet motor (např. kvůli vytápění
vozu).
V areálu závodu je zakázáno provádět veškeré čisticí práce na vozech a kontejnerech jakož i
likvidaci odpadů a zbytků.
Zákaz kouření, pou
používání otevřeného ohně či nekrytého světla (i ve vozidlech)!
Místnosti, ve kterých je povoleno kouřit, jsou označeny příslušným způsobem.
V celém závodě platí přísný zákaz požívání alkoholu!
Do závodu se nesmí přivážet alkoholické nápoje ani omamné látky. Je zakázáno pracovat pod
vlivem alkoholu nebo omamných látek.
Zákaz fotografování a natáčení na kameru!
Povolení pro případnou výjimky získáte u příslušného oddělení.
V závodě platí pravidla silničního
silničního provozu a podmínky provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích!
Dodržujte následující specifika:
maximální rychlost: 25 km/h
pravidlo přednosti v jízdě: "přednost zprava"
Vjezd do úseků vyznačených cedulemi se zákazem průjezdu a/nebo zavřenými červenobílými
závorami (viz červené oblasti na druhé straně orientačního plánu) je možný pouze s písemným
povolením k vjezdu od příslušného oddělení.
Vozidla se odstaví tak, aby dopravní trasy, závodní a nouzové únikové cesty, hydranty a jiná
zařízení určená k hašení zůstaly volné.
Zákaz parkování pod potrubními mosty.
Vozidla nesmí opustit závodní komunikace.
Tísňová
Tísňová volání: Požár Interní
První pomoc Interní
Ošetřovna
Bezpeč. odborný pracovník

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

112
112
490
304

Vrátnice
Vedení provozu
Mobil:

Tel:
Tel:
Tel: 0170 7813409

V případě požárů a jiných zvláštních událostí se ohrožený úsek musí neprodleně opustit. Hlaste
se u svých H&R kontaktních partnerů pro případ nouze na příslušných oddělení.
Shromaždiště v případě poplachu stanoví vedení zásahu (1. úsek dílny, 2. prostor před skladem,
3. montážní prostor, parkoviště skladu Aral, kromě rafinérie).
Malý poplach: poplašná houkačka vydává přerušovaný sled tónů, (běží nápis: dílna; GA, kantýna,
ZMW, IKW)
Velký poplach: el. siréna, parní siréna, vzduchová siréna, (běží nápis: dílna, GA, kantýna, ZMW,
IKW)
Pro přistání vrtulníku je vyhrazeno volné místo před plnicí stanicí N (mezi vrátnicí a kantýnou).
Bezpodmínečně se musí uposlechnout příkazů dozorčího, bezpečnostního a požárního personálu
firmy H&R ChemPharm.
Vstup do areálu podniku je povolen pouze v předepsaném ochranném oděvu (ochranná obuv,
dlouhé pracovní kalhoty a pracovní kabát s dlouhým rukávem).
Provozní prostředky smí používat pouze osoby, které jsou k tomu oprávněny.
Navedení vozu na místa nákladky a vykládky provádějí naši zaměstnanci.
Při pracích na vlastním cisternovém voze se použijí příslušné prostředky proti zřícení.
Motory a nezávislá topení ve v úseku místa nakládky vypnou.
Během celého procesu nakládání a vykládání je řidič u vozu, aby mohl v případě nebezpečí ihned
zasáhnout.
Po nakládce a vykládce se zavřou všechny přípojky opatřené slepými krytkami a víka od průlezů.
Pokud u vozu dochází k prosakování, pak není povoleno opustit nakládací a vykládací zóny resp.
areál závodu. V tomto případě se musí neprodleně opět vyhledat nakládací a vykládací zóna.
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