SYNTHOPOL CHEMIE traktuje bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia,
ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska jako ważny element polityki
przedsiębiorstwa.
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska znajdują swoje odzwierciedlenie
w zamieszczonych w poniższej ulotce podstawowych informacjach na temat
bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
Ulotka jest skierowana do pracowników firm zewnętrznych oraz gości, którzy
poprzez swoje rozważne zachowanie mogą w znaczącym stopniu przyczynić się
do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz bezpieczeństwa osób.
Z tego względu pracowników firm zewnętrznych oraz gości prosimy o
przestrzeganie podanych tu informacji.
Wszelkie pytania można kierować do swojej osoby kontaktowej z firmy
SYNTHOPOL.

W S K A Z Ó W K I D LA P R A C O W N I KÓ W F I R M Z E W N Ę T R Z N YC H
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników zakładu.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z osobą kontaktowąz firmy SYNTHOPOL
Zezwolenie na
wykonanie prac
Zlecone prace wolno wykony
wać wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody i zastosowa
niu środków ostrożności
podanych w zezwoleniu na
wykonanie prac.
Zabezpieczenia
Stanowiska pracy należy
zabezpieczyć przy użyciu
stojaków ostrzegających
o niebezpieczeństwie
potknięcia, pylonów,
słupków itp.

Ochrona własna
Podczas wszelkich prac należy
stosować środki ochrony
indywidualnej. W przypadku
prac na wysokości powyżej ok.
2 m wymagane są dodatkowe
środki ochrony indywidualnej.
Z drabin i schodków należy
korzystać w prawidłowy
sposób.
Substancje niebezpieczne
W przypadku kontaktu z
substancjami niebezpieczny
mi należy przestrzegać
wskazówek bezpieczeństwa
i symboli ostrzegawczych.
Dalsze informacje można
znaleźć we właściwych
instrukcjach bezpieczeństwa.

Parkowanie
Pojazdy należy parkować na
wyznaczonym parkingu lub
w oznaczonych strefach.
Nie zastawiać ścieżek dla
pieszych.
Szkolenie
Samodzielne wykonywanie
prac jest dozwolone wyłącznie
pod warunkiem posiadania
ważnego świadectwa ukoń
czenia szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa, należy je
powtarzać co roku.
Odpady
W sprawie prawidłowej utyli
zacji odpadów należy zwrócić
się do osoby kontaktowej z
firmy SYNTHOPOL.

W S K A Z Ó W K I D O T YC Z Ą C E D O S TAW I O D B I O R Ó W
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników zakładu.
➔ Usuwanie pojazdu jest

zabronione.

➔ Przed wejściem na auto

cysternę należy ustawić
poręcz!
➔ Podłączanie przewodów

➔ Autocysternę przed zała

dunkiem lub rozładunkiem
należy uziemić

wężowych jest dozwolone
wyłącznie za zgodą i pod
nadzorem pracownika firmy
SYNTHOPOL!

Informacje na temat
bezpieczeństwa w zakładzie
pracy dla pracowników firm
zewnętrznych i gości
Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa pracy,
ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

➔ Na czas załadunku lub

rozładunku autocysterny
należy wyłączyć silnik!
Wyjątek: autocysterna z
własną pompą lub
sprężarką
➔ Prace wykonywać ze

świadomością zagrożeń
dla środowiska!
Zanieczyszczenia i odpady
należy usuwać w prawidło
wy sposób

Bezpieczeństwo
Ryzyko

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADZIE PRACY
Z A K A Z Y I I N S T R U KCJ E

Palenie, używanie ognia i
otwartego płomienia jest
surowo wzbronione na terenie
całego zakładu. Palenie
jest dozwolone wyłącznie w
wyznaczonych palarniach.

Korzystanie z telefonów
komórkowych i urządzeń
elektronicznych jest zabronione
na terenie całego zakładu.
Telefony komórkowe i urządze
nia elektroniczne muszą być
wyłączone na terenie całego
zakładu.

W S K A Z Ó W K I O S T R Z E G AW C Z E

Wstęp do stref zakładu,
których nie dotyczą zlecone
prace, jest niedozwolony!
Należy przestrzegać zakazów
wstępu.
Z urządzeń udostępnionych
przez firmę SYNTHOPOL
Chemie można korzystać
dopiero po odbyciu odpowied
niego szkolenia.

Należy przestrzegać specjal
nych wskazówek ostrzegaw
czych! Stanowiska pracy nale
ży zabezpieczyć przy użyciu
stojaków ostrzegających np.
z napisem „Niebezpieczeństwo
potknięcia się”, „Niebezpie
czeństwo poślizgnięcia się”,
pylonów, słupków itp.

Należy zwrócić uwagę na
oznaczone strefy zagrożone
wybuchem.
Należy unikać powstawania
iskier.

Należy zapewnić prawidłowy
stan urządzeń elektrycznych.
W przypadku usterki lub braku
urządzeń ochronnych (np. na
maszynie) należy zaniechać
dalszej pracy i poinformować o
tym osobę kontaktową z firmy
SYNTHOPOL.

RUCH DROGOWY

Jedzenie i picie jest dozwolone
wyłącznie w pomieszczeniach
socjalnych lub pomieszczeniach
biurowych.
Na terenie całego zakładu
należy przestrzegać przepisów
kodeksu drogowego. Dopusz
czalna prędkość wynosi
10 km/h.

NAKAZY

Należy uważać na pieszych i
rowerzystów.
Należy uważać na ciasne
miejsca.

Na całym terenie zakładu
bezwzględnie wymagane
jest noszenie okularów
ochronnych. Wyjątek stano
wią jedynie pomieszczenia
biurowe i socjalne.

Wymagane jest stosowanie
odpowiednich do danego
zakresu prac środków
ochrony indywidualnej.

Proszę przestrzegać wywieszonego regulaminu ochrony
przeciwpożarowej oraz zapoznać się z lokalizacją gaśnic/
przycisku alarmu.
W przypadku zauważenia pożaru należy natychmiast powiadomić
dyspozytornię pod numerem 511 lub uruchomić alarm.
Pożar w fazie początkowej, pod warunkiem braku zagrożenia
dla własnej osoby można spróbować ugasić gaśnicą ręczną.

W przypadku pojawienia się dźwięku syreny alarmowej należy
natychmiast opuścić stanowisko pracy korzystając z wyznaczonych
dróg ratunkowych i udać się na piechotę do punktu zbiórki przy
bramie głównej/ strefy dla gości. Należy zachować spokój!
Należy poczekać na dalsze polecenia.

Piesi mają obowiązek korzy
stania ze ścieżek dla pieszych,
uważając przy tym na ruch
wózków widłowych i samo
chodów ciężarowych.

Pojazdy należy parkować na wyznaczonym parkingu lub w oznaczonych strefach.
Nie zastawiać ścieżek dla pieszych. Za wyjątkiem konieczności załadunku lub rozładunku.
Na całym terenie zakładu
bezwzględnie obowiązuje
noszenie odzieży ochronnej
i obuwia ochronnego,
natomiast noszenie kamizelki
lub odzieży odblaskowej
obowiązuje tylko na całym
terenie zewnętrznym zakładu.
Wyjątkiem jest budynek
administracyjny.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA/
POŻARU/AWARYJNEJ

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU Z
UDZIAŁEM OSÓB
Należy sprawdzić, jakie środki pierwszej pomocy są dostępne na
miejscu lub skontaktować się z osobą kontaktową z firmy SYNTHOPOL:
➔ Apteczka i przenośny zestaw pierwszej pomocy w walizce
➔ Natrysk bezpieczeństwa i myjka do oczu

S U B S TA N CJ E N I E B E Z P I E C Z N E

W przypadku kontaktu z sub
stancjami niebezpiecznymi
należy przestrzegać wskazó
wek bezpieczeństwa i sym
boli ostrzegawczych.

Dalsze informacje są podane
we właściwych instrukcjach
bezpieczeństwa. W razie wąt
pliwości należy skontaktować
się z osobą kontaktowąz
firmy SYNTHOPOL.

Nie wolno dotykać nieopi
sanych/nieoznaczonych
pojemników i należy natych
miast poinformować o nich
osobę kontaktową z firmy
SYNTHOPOL.

➔ Defibrylator (AED)

Wezwać pomoc pod numerem alarmowym:
Numer wewnętrzny:
511 (dyspozytornia) lub
0-112 (służby ratunkowe)
Numer zewnętrzny: 112 (służby ratunkowe)
Każdy wypadek w pracy oraz jego okoliczności należy zgłosić
pod numerem 511 (kierownik zmiany).

