SYNTHOPOL CHEMIE consideră securitatea în muncă, protecția sănătății
la locul de muncă, protecția împotriva incendiilor și protecția mediului ca
fiind părți integrante importante ale politicii întreprinderii.
Cerințele generale ale securității în muncă, protecției sănătății la locul de
muncă, protecției împotriva incendiilor și protecției mediului sunt reflectate
în elementele de bază privitoare la securitatea operațională prezentate în
prezentul pliant.
Pliantul se adresează firmelor externe și vizitatorilor care, prin comporta
mentul lor prudent, pot aduce o contribuție semnificativă la a operațională
și personală.
De aceea, rugăm firmele externe și vizitatorii să respecte indicațiile de
pe verso
Pentru întrebări, vă stă la dispoziție persoana dvs. de contact din
SYNTHOPOL.

INSTRUCȚIUNI PENTRU FIRMELE EXTERNE
Se vor respecta în mod obligatoriu instrucțiunile angajaților întreprinderii.
În caz de neclarități, consultați persoana de contact din cadrul SYNTHOPOL
Autorizarea lucrărilor
Lucrările încredințate se
vor executa doar pe baza
autorizării scrise, cu aplica
rea măsurilor de protecție
prevăzute în certificatul de
autorizare a lucrărilor.
Protecția
Locurile de muncă se vor
asigura prin panouri de
avertizare asupra pericolului de împiedecare, stâlpi,
jaloane etc.
Protecția personală
Echipamentul individual de
protecție va trebui purtat în
timpul executării tuturor
lucrărilor. Începând de la

înălțimi de lucru de cca 2 m
este necesar să se poarte
echipament individual de
protecție contra căderii.
Scările și treptele se vor
utiliza în mod corespunzător.

Parcarea
Autovehiculele vor trebui
parcate în locul de parcare
alocat, respectiv în zonele
alocate. Drumurile pietonale
vor trebui păstrate libere.

Substanțe periculoase
În cazul manevrării de mate
riale/contactului cu materiale
care conțin substanțe peri
culoase, se vor respecta
indicațiile de pericol și sim
bolurile de pericol. Pentru
informații suplimentare,
consultați instrucțiunile de
utilizare corespunzătoare.

Instructaj
Executarea independentă de
lucrări este permisă doar pe
baza unui instructaj de secu
ritate valabil, care va trebui
repetat cel puțin o dată pe an.
Deșeuri
Pentru eliminarea corespun
zătoare a deșeurilor, este
necesar să luați legătura cu
persoana de contact din
cadrul SYNTHOPOL.

I N D I C AȚ I I P E N T R U L I V R Ă R I Ș I R I D I C Ă R I D E M A R FĂ
Se vor respecta în mod obligatoriu instrucțiunile angajaților întreprinderii.
➔ Nu este permisă îndepăr

tarea autovehiculului.

➔

Balustrada va trebui
ridicată înainte de a păși
pe autocisternă!

➔

➔ Racordurile cu furtunuri

➔ Înainte de încărcare și

descărcare, autocisterna
se va împământa

sunt permise doar după
aprobarea și sub suprave
gherea angajaților SYN
THOPOL!

➔

Motorul va trebui oprit
în timpul încărcării sau
descărcării autocisternei!
Excepție: Autocisterna cu
pompă proprie sau auto
cisterna cu compresor
Lucrați cu respect față
de mediul înconjurător!
Contaminările și deșeurile
vor trebui eliminate în mod
corespunzător

Informații asupra securității
operaționale pentru firmele
externe și vizitatori
Bazele securității muncii, protecției sănătății la locul de muncă,
protecției împotriva incendiilor și protecției mediului

Securitate
Risc

BAZELE SECURITĂȚII OPE RAȚIONALE
INTERDICȚII ȘI INSTRUCȚIUNI

CONDUITA ÎN CAZ DE PERICOL/INCENDIU/URGENȚĂ

I N S T R U C Ț I U N I D E AV E R T I Z A R E

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de protecție împotriva
incendiilor care sunt afișate și să rețineți locurile de
amplasare a extinctoarelor/butoanelor de alarmă.
În cazul identificării unui incendiu, alarmați imediat camera de comandă 511
sau acționați detectorul de incendiu.

Fumatul, focul și flacăra
deschisă sunt strict interzise
în întreaga incintă a între
prinderii. Fumatul este permis
doar în spațiile destinate
special.

Mâncatul și băutul sunt
permise doar în sălile
de recreere sau în birouri.

Utilizarea telefoanelor mobile
și aparatelor electrice este
interzisă în toată incinta între
prinderii. În toată incinta
întreprinderii este necesar ca
telefoanele mobile și aparatele
electrice să fie oprite.
Pentru a avea cu dvs. aparate
electronice, este necesar să
vă consultați în prealabil cu
persoana dvs. de contact din
SYNTHOPOL .

Nu este permisă intrarea
în zonele din întreprindere
în care nu aveți de executat
lucrări! Se vor respecta
interdicțiile de acces.
Aparatele puse la dispoziție
de către SYNTHOPOL Chemie
pot fi utilizate doar după
efectuarea instructajului
corespunzător.

Respectațiindicațiile de pericol
speciale! Locurile de muncă
se vor asigura prin panouri de
avertizare, de exemplu „Pericol
de împiedecare”, „Pericol de
alunecare”, stâlpi, jaloane sau
altele asemănătoare.

Respectați zonele din
întreprindere marcate ca
fiind supuse unui pericol
de explozie.
Formarea de scântei va
trebui evitată.

Îngrijiți-vă de starea corespunzătoare a aparatelor
electrice.
În caz de defecțiuni sau dacă
lipsesc dispozitivele de protecție (de exemplu la mașini)
este necesară oprirea lucrului
și informarea persoanei de
contact corespunzătoare din
partea SYNTHOPOL.

În cazul în care răsună sirena întreprinderii, este necesar să
părăsiți imediat locul de muncă urmând drumurile de salvare
marcate și să mergeți pe jos la punctul de adunare de la poarta
principală/zona pentru vizitatori. Vă rugăm să vă păstrați calmul!
Așteptați instrucțiuni suplimentare.

C I R C U LAȚ I A

În întreaga incintă a între
prinderii se vor respecta pre
vederile codului rutier. Viteza
maximă este de 10 km/h.

O B L I G AȚ I I

Acordați atenție bicicliștilor și
pietonilor.
Acordați atenție tronsoanelor
înguste

În calitate de pieton, va trebui
să utilizați drumurile pietonale,
fiind necesar să acordați aten
ție circulației stivuitoarelor
și autocamioanelor.

Autovehiculele vor trebui parcate în locul de parcare alocat, respectiv în zonele alocate. Drumurile
pietonale se vor păstra libere. De la aceasta sunt exceptate procesele de încărcare și descărcare.
Purtarea îmbrăcămintei de
protecție și a încălțămintei
de protecție este obligatorie
în întreaga incintă a întreprin
derii, iar purtarea de veste
reflectorizante, respectiv de
îmbrăcăminte de avertizare
este obligatorie doar în toată
zona exterioară. Clădirea
administrativă este exceptată
de la această regulă.

În măsura în care acest lucru este posibil fără a vă pune în pericol,
incendiile incipiente vor trebui stinse cu un stingător portabil.

Este absolut necesară purta
rea de ochelari de protecție
în întreaga incintă a întreprin
derii. Sunt exceptate birourile
și încăperile pentru pauză.

Este necesară purtarea
echipamentului individual
de protecție prevăzut pentru
fiecare activitate.

S U B S TA N Ț E P E R I C U LO A S E

În cazul manevrării de materi
ale/contactului cu materiale
care conțin substanțe pericu
loase, se vor respecta indicațiile de pericol și simbolurile
de pericol.

Pentru informații suplimentare,
se vor consulta instrucțiunile
de utilizare corespunzătoare.
În caz de neclarități, consultați
persoana de contact din
cadrul SYNTHOPOL.

Atingerea recipientelor neinscripționate/nemarcate nu
este permisă, iar existența
acestora va trebui raportată
imediat persoanei de contract
din cadrul SYNTHOPOL.

CONDUITA ÎN CAZUL ACCIDENTELOR
SUFERITE DE PERSOANE
Informați-vă la fața locului asupra locurilor de amplasare a echi
pamentelor de prim ajutor sau întrebați persoana dvs. de contact
din SYNTHOPOL în legătură cu acestea:
➔ Truse și cutii de prim ajutor
➔ Dușuri de urgență și pentru ochi
➔ Defibrilator (AED)

Un apel de urgență se va face la:
Telefonul intern:
511 (camera de comandă) sau
0-112 (serviciul de salvare)
Telefonul extern: 112 (serviciul de salvare)
Fiecare accident de muncă va trebui raportat la numărul 511 (șeful de tură) și
se va descrie modul de producere a accidentului.

