KΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ
Warsteiner Brauerei · Haus Cramer KG

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
· Πληροφορίες και μέτρα ασφαλείας
·	Μέτρα και ενέργειες σε κατάσταση ανάγκης
· Οδηγίες διάσωσης
· Κάτοψη εγκατάστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

	
Όλα τα άτομα έχουν την υποχρέ-

Όλα τα άτομα που παραμένουν στους χώρους φόρτωσης οφείλουν να ακολουθούν
τις οδηγίες του υπεύθυνου βάρδιας.

ωση να φορούν προειδοποιητικά γιλέκα σε όλους τους χώρους
φόρτωσης.

	
Μέσα

προστασίας των ποδιών. Η είσοδος στους χώρους
φόρτωσης επιτρέπεται μόνο με
υποδήματα ασφαλείας.

Τ
ηρείτε τη γενική απαγόρευση καπνίσματος και κατανάλωσης
αλκοόλ
μέσα
στους χώρους φόρτωσης.
Τηρείτε το επιτρεπόμενο όριο
0,0 ‰, που θέτει η επιχείρηση
για την οδήγηση μηχανοκίνητων
οχημάτων.
 τους χώρους φύλαξης, το όριο
Σ
ταχύτητας για τα οχήματα είναι
10 km/h.
ε όλους τους χώρους της
Σ
εγκατάστασης, τα τροχοφόρα
στοιβασίας και τα ηλεκτρικά
οχήματα ενέχουν κινδύνους
τραυματισμού. Παρακαλούμε να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Εκτός από τον οδηγό του οχήματος, κανείς
δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει το όχημα.
Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία παιδιών στους χώρους φόρτωσης και δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη του οχήματος.
Σύμφωνα με τον κανονισμό πρόληψης
ατυχημάτων BGVD 29, επιτρέπεται να
φορτώνονται μόνο τα οχήματα που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά ποτών
(Οδηγία VDI 2700, Φύλλο 12 του γερμανικού συνδέσμου μηχανικών).
Το συνολικό φορτίο δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο.
Η προστασία του φορτίου πρέπει να διασφαλίζεται από τον οδηγό σύμφωνα με
το άρθρο 412 του γερμανικού εμπορικού
κώδικα (HGB) και το άρθρο 22 του γερμανικού κώδικα οδικής κυκλοφορίας (StVO).
Μπορείτε να προμηθευτείτε τους ιμάντες
πρόσδεσης από τον επιστάτη της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα βοηθητικά μέσα, π.χ. σκάλες, που διατίθενται στους χώρους φόρτωσης.

WARSTEINER BRAUEREI
ΚΆΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
PRODUKTION

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

H o c h p u n k t ± 0 ,0 0 m (3 7 7 ,0 0 )

BESUCHER

ΠΑΡΚΙΝΓΚ
PARKPLATZ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΜΈΤΡΑ
ΣΕ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ
Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης προσέξτε τις ακόλουθες
προειδοποιητικές πινακίδες:

Πρώτες βοήθειες

Σημείο συγκέντρωσης

Φορείο ασθενών

Απινιδωτής

Έξοδος κινδύνου

Πυροσβεστήρας

	Οδός διαφυγής

Κ ομβίο σειρήνας συναγερμού
πυρκαγιάς

ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ

Μεταβείτε στην πλησιέστερη έξοδο κινδύνου
σύμφωνα με τη σήμανση των διαδρομών
διαφυγής. Στο σημείο συγκέντρωσης αναφερθείτε στο συντονιστή.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δηλώστε
οπωσδήποτε:

Για το σημείο συγκέντρωσης δείτε την κάτοψη
της εγκατάστασης.

· Τι συνέβη (περιστατικό);

ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ

· Στείλτε το σήμα στον επιστάτη της εγκατάστασης για προώθηση στις δυνάμεις
διάσωσης

Γενικό: 0-112
Εσωτερικό: 1281

· Ποιος ειδοποιεί (ονοματεπώνυμο);

· Πού συνέβη το περιστατικό
(τόπος και κτίριο/όροφος);

