ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące pobytu i jazdy w zakładzie
W interesie Twojego bezpieczeństwa oraz pozostałych osób i ochrony przeciwpożarowej należy
przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, napisów ostrzegawczych i tablic informacyjnych na
stanowiskach pracy oraz zaleceń wydanych przez odpowiednich pracowników PARAMO, a.s. i
agencję ochrony zapewniającą ochronę obiektu.

ZAKAZ PALENIA NA TERENIE ZAKŁADU
Na całym terenie PARAMO, a.s. zabronione jest palenie! Zakaz palenia (w tym papierosów
elektronicznych) dotyczy również kabin kierowców pojazdów i maszyn roboczych. Zakaz
obowiązuje także tam, gdzie pracuje się z otwartym ogniem, np. podczas spawania itp.
Rozpoczęcie pracy z użyciem otwartego ognia bez wydanego polecenia jest surowo
zabronione.

ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Na całym terenie PARAMO, a.s. obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w
miejscach i strefach z zagrożeniem wybuchu, które są oznaczone tablicami. Wyjątkowo można z
nich korzystać za zgodą odpowiedniego pracownika na stanowisku kierowniczym PARAMO,
a.s.

ZAKAZ UŻYWANIA NIEZALEŻNEGO OGRZEWANIA
Na całym terenie PARAMO, a.s., obowiązuje zakaz używania niezależnych zestawów
ogrzewania w kabinach pojazdów i maszyn roboczych.

PRZED WEJŚCIEM DO ZAKŁADU PRZESTRZEGAJ
NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW
Na całym terenie PARAMO, a.s. jest zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniego
pozwolenia specjalisty HSE. Obowiązuje zakaz używania napojów alkoholowych lub substancji
uzależniających i psychotropowych na stanowiskach w zakładzie, a w godzinach pracy także
poza zakładem, wchodzenia pod ich wpływem do zakładu i ich wnoszenia. Osoby poruszające
się po terenie spółki mają obowiązek poddania się na żądanie badaniu trzeźwości.

POBYT NA TERENIE ZAKŁADU
Pozwolenie na wstęp, wjazd lub przepustkę należy umieścić w widocznym miejscu. Podczas
poruszania się po obiekcie korzystać z dróg i odpowiednich chodników. Tam, gdzie nie ma
chodnika, poruszać się lewą stroną drogi. Tory przechodzić lub przejeżdżać tylko w
oznaczonych przejazdach kolejowych. Podczas przechodzenia lub przejeżdżania torów
przestrzegać oznaczeń ostrzegawczych. Obowiązuje zakaz wchodzenia lub wjeżdżania na
wydziały lub teren, gdzie nie wykonujemy swoich zadań. Po przyjściu na miejsce
przeznaczenia zgłosić się natychmiast u kierownika danego stanowiska i przestrzegać jego
poleceń.
Dla każdej pracy należy uzyskać wcześniej pisemne pozwolenie lub polecenie od
odpowiedniego kierownika. Nie wchodzić bez pozwolenia do obszarów pod poziomem terenu –
zagrożenie zatrucia gazami toksycznymi lub oparami. Każdy uraz, który powstał na terenie
spółki zgłosić pod nr telefonu w przypadku Pardubic 125, 418, Kolín 479*, 378*.
Należy stosować środki ochrony indywidualnej (szczególnie kaski ochronne, odzież roboczą i
obuwie). Podczas wstępu/wjazdu do obszarów z zagrożeniem wybuchu oznaczonych EX,
stosować środki ochrony indywidualnej z antystatycznym i niepalnym zabezpieczeniem.

RUCH POJAZDÓW W OBSZARZE ZAKŁADU
Za bezpieczną jazdę w zakładzie jest odpowiedzialny kierowca pojazdu. Ruch na drogach
zakładu reguluje rozporządzenie dotyczące zasad ruchu drogowego i poniższe różnice określone
lokalnymi regulacjami:
• najwyższa dopuszczalna prędkość pojazdu lub maszyny roboczej wynosi w Pardubicach 20
km/h., Kolín 30 km/h*.;
• przejazdy kolejowe nie są strzeżone podczas manewrowania wagonów przez pracowników
bocznicy zakładowej, przetaczany zestaw daje jedynie sygnał dźwiękowy;
• przejazdy kolejowe są oznaczone tylko znakiem drogowym „Ostrzegawczy krzyż“ dla
przejazdu kolejowego bez szlabanu jednotorowego lub wielotorowego (pozostałe znaki
ostrzegawcze przejazdów kolejowych znajdujące się w rozporządzeniu o zasadach ruchu
drogowego nie są stosowane w zakładzie);
• największa wysokość podjazdowa pod mostami przewodowymi, rurociągami produktowymi
lub kładkami kablowymi wynosi w Pardubicach 3,7 m, Kolín 4,2 m*, o ile znak nie określa
inaczej.

Kierowca pojazdu lub ruchomej maszyny roboczej ma obowiązek:
• udzielić pierwszeństwa i ustąpić z drogi samochodom straży pożarnej i pojazdom służby
zdrowia podczas jazdy do interwencji (dają znaki ostrzegawcze).
• nie przywozić w pojeździe lub maszynie roboczej do PARAMO, a. s. dzieci do 15 lat i
zwierząt.
•
parkować w miejscu załadunku i wyładunku lub na wyznaczonych parkingach albo zgodnie z
poleceniami pracowników ochrony lub odpowiednich pracowników PARAMO, a. s.
• nie wjeżdżać bez pozwolenia właściwego kierownika do budynków lub miejsc produkcji.
• poprosić w wydziale transportu o wyznaczenie trasy transportu ciężkich lub gabarytowych
przedmiotów pod numerem telefonu Pce 317, Kolín 182*.
• długie ładunki, np. przewody rurowe, wiązki okrąglaków itp. nie mogą być nawet częściowo
wleczone po jezdni.
• przestrzegać poleceń pracowników ochrony zakładu, pracowników wydziału transportu lub
sprzedaży, specjalisty HSE i pracowników zakładowej straży pożarnej.
• natychmiast zgłosić kolizję drogową i zniszczenie znaku drogowego w wydziale transportu, po
godzinie 14:00 w zakładowej dyspozytorni pod nr tel. Pce 418, 451, Kolín 378*.
• w przypadku sygnalizowania ulatniania niebezpiecznych gazów lub par za pomocą sygnalizacji
świetlnej i akustycznej natychmiast przerwać jazdę, odstawić pojazd na skraju jezdni, wyłączyć
silnik, ewent. niezależne ogrzewanie, zamknąć okna kabiny, pozostać w kabinie i zaczekać na
dalsze polecenia.
• przy wjeździe i przez cały okres pobytu stosować przepisowe środki ochrony indywidualnej.
• jeżeli pojazd jest wyposażony ochronną poręcz przy otworze wlotowym, kierowca przed
rozpoczęciem załadunku ma obowiązek ją zainstalować.

Niniejsze zasady bezpieczeństwa są wiążące i należy ich przestrzegać!
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
Zgłoszenie pożaru

150,

150*

Straż Pożarna

223

347*

Wydział HSE – BHP i OP

125

479*

Wydział Transportu

317

182*

Wydział Dyspozytora

418, 451

378*

Służba zdrowia

385, 223

347*

Dział Transportu
Drogowego
PARAMO, a. s. HS – Pce
PARAMO, a.s. HS Kolín

415
466 810 111
321 750 111*

* czerwone numery dotyczą Kolína
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