ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
В ЛОГІСТИЧНОМУ ЦЕНТРІ

Warsteiner Brauerei · Haus Cramer KG

ЗМІСТ
· Інформація та заходи з техніки безпеки
·	Заходи та поведінка в надзвичайній ситуації
· Вказівки щодо проведення рятувальних робіт
· План розташування

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПІКТОГРАМИ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЛОГІСТИЧНОМУ ЦЕНТРІ

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 а території всього складськоН
го приміщення для всіх осіб існує обов'язок носити світловідбиваючий жилет.

Усі особи, які знаходяться в складському
приміщенні, повинні виконувати вказівки координатора зміни.

	
Захисне

взуття.
Вхід
до
складського приміщення дозволяється лише у захисному
взутті.

Б
удь ласка, зверніть увагу
на загальну заборону куріння та вживання алкогольних напоїв в складському
приміщенні.
 лід враховувати, що на підприС
ємстві гранична припустима
норма вмісту алкоголю в крові
складає 0,0 ‰ для керування
механічними транспортними
засобами.
аксимальна швидкість для
М
транспортних засобів в складському приміщенні складає
10 км/год.
 а всіх ділянках заводу існує
Н
небезпека, що походить від
підлогових та електричних
транспортних засобів. Просимо
бути дуже уважними.

Крім того, водій не повинен ніколи залишати транспортний засіб.
Категорично забороняється перебування у складському приміщенні дітей, не
дозволяється залишати транспортний
засіб.
Завантаження здійснюється лише у
транспортні засоби, що прзначені
для перевезення нап їв (VDI 2700
аркуш 12) відповідно до Припису
щодо
попередження
нещасних
випадків на виробництві (BGVD 29).
Не дозволяється перевищувати припустиму повну масу.
Закріплення вантажу повинен здійснювати водій відповідно до § 412 Торгового кодексу (HGB) та § 22 Правил дорожнього руху (StVO). Ремені для кріплення
вантажу можна придбати на прохідній.
Допоміжні засоби, які є в розпорядженні
у складському приміщенні, наприклад,
дробина, слід використовувати в разі
потреби.

WARSTEINER BRAUEREI
ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ

ПРОХІДНА

BESUCHER

ПАРКОВКА
ДЛЯ
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ВІДВІДУВАЧІВ

ЗБІРНИЙ
ПУНКТ

ВИРОБНИЧИЙ
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ЦЕХ

ЦЕХ РОЗЛИВУ
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ЗБІРНИЙ
ПУНКТ

ЦЕХ РОЗЛИВУ

ЛОГІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР

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

ЗАХОДИ
В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ
При надзвичайній ситуації звертайте, будь ласка, увагу на такі вказівні таблички:

Перша медична допомога

Збірний пункт

Медичні ноші

Дефібрилятор

Аварійний вихід

Вогнегасник

Шлях евакуації

	
Кнопка для повідомлення
про пожежу

ПОВЕДІНКА В НАДЗВИЧАЙНІЙ
СИТУАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

Пройдіть до найближчого аварійного
виходу за допомогою позначень шляхів
евакуації. Повідомте про свою присутність
у збірному пункті
координатору.

При надзвичайній ситуації необхідно
обов'язково вказати:

Збірний пункт див. план розташування.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБИ
ЕКСТРЕНОГО ВИКЛИКУ

Загальний: 0-112
Внутрішній: 1281

· Хто повідомляє (прізвище)?
· Що трапилося (подія)?
· Де трапилася подія
(місце та будівля/поверх)?
· Направити інструктора для рятувальників
на прохідну

