Na terenie przedsiębiorstwa obowiązują przepisy
ruchu drogowego

Zakazy obowiązujące na całym terenie zakładu

Na całym terenie firmy obowiązuje wolne tempo
jazdy. *1 - 3 Na określonych obszarach (miejsca cięcia
palnikami) obowiązuje zakaz przejeżdżania. *1

Zakaz wprowadzania zwierząt.

Zakaz zatrzymywania się przed instalacjami
gaśniczymi oraz przed wyznaczonymi miejscami.

Zakaz palenia tytoniu w biurze i pomieszczeniach
socjalnych a także na oznaczonych obszarach i
agregatach. *1-3 Szczególnie przy bunkrze do strzelania
i magazynie zapalników. *1

Parkowanie jest dozwolone tylko na oznaczonych
lub przydzielonych miejscach parkingowych.

Generalny zakaz używania ognia i otwartego światła.
Szczególnie przy bunkrze do strzelania i magazynie
zapalników. Spawanie, cięcie tarczą, cięcie planikiem
możliwe tylko za specjalnym pozwoleniem i przy
zastosowaniu ŚOO. *1

Zakaz zatrzymywania się na wyznaczonych drogach
ratunkowych.

Zakaz używania ognia i otwartego światła. Spawanie,
cięcie tarczą, cięcie planikiem możliwe tylko za
specjalnym pozwoleniem i przy zastosowaniu ŚOO. *2 *3
Obowiązuje generalny zakaz spożywania alkoholu.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
W przypadku wszelkiego rodzaju obrażeń ciała, szkód lub wypadków
KAŻDY jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy.

Przybywanie w zamkniętych obszarach
niebezpiecznych jest zabronione. *1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
i warunki ogólne

Zakaz używania telefonów komórkowych przy bunkrze
do strzelania i magazynie zapalników. *1

Ochrona środowiska
Jesteśmy odpowiedzialni za społeczeństwo i środowisko.
Świadomość konieczności ochrony środowiska jest wzmacniana
przez redukcję wytwarzania odpadów oraz oszczędne
korzystanie z zasobów. Dlatego prosimy o przestrzeganie
następujących reguł:
Materiały opakowaniowe (papier, tektura, folia,
styropian itp.) należy natychmiast zbierać. Odpady
zabiera osoba, która je wytworzyła i utylizuje je
zgodnie z przepisami poza terenem zakładu.

Przed dostawą do nas należy we własnym interesie
zwrócić uwagę na następujące kwestie



Czy założona jest tabliczka A?



Czy ładunek jest poprawnie zabezpieczony?



Czy nie jest przekroczona DMC?



Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

Stosowanie materiałów niebezpiecznych należy
ograniczyć do minimum.

Ścieki można odprowadzać do zakładowej sieci
kanalizacyjnej tylko po uzgodnieniu.
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Postanowienia ogólne



Goście i pracownicy firm obcych zgłaszają swoje wejście i
wyjście w biurze a dostawcy i inne osoby spoza firmy na
wadze. *1 *2



Goście, dostawcy i pracownicy firm obcych zgłaszają swoje
wejście i wyjście w biurze. *3



Należy stosować się do poleceń naszego personelu.



Dostarczony złom i odpady po przyjęciu przez nasz
personel stają się naszą własnością.



Każdy przypadek kradzieży będzie zgłaszany.



Naruszenia niniejszych informacji dotyczących
bezpieczeństwa oraz warunków ogólnych uprawniają do
odmowy przyjęcia i skutkują zakazem wstępu na teren
firmy.

Odpowiedzialność



Wejście i wjazd na teren firmy odbywa się na własne
ryzyko.



Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki i inne
zdarzenia zakończone szkodą, na całym terenie
przedsiębiorstwa, jeśli nie przyczyniło się do tego nasze
działanie umyślne lub rażące zaniedbanie.



Pierwsza pomoc, drogi ewakuacyjne i miejsca
zbiórki

Zagrożenia na terenie firmy

Za wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody
środowiskowe, które powstaną wskutek dostawy
niedopuszczalnego złomu, odpadów, substancji lub
mieszanin substancji, odpowiada solidarnie podmiot
wytwarzający i dostarczający odpady.



Personel firm obcych odpowiada za spowodowane przez
siebie szkody, odpowiedzialność ponosi także pracodawca
tych pracowników.



Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty transportu lub
koszty powstałe wskutek odmowy przyjęcia złomu,
odpadów, substancji lub mieszanin substancji albo przerw
w przyjmowaniu ze względu na zakłócenia w pracy
przedsiębiorstwa oraz za związany z tym czas oczekiwania.

Jazda z otwartym lub niezabezpieczonym
kontenerem jest zabroniona. Przebywanie w
zasięgu pracy koparki lub żurawia jest
zabronione.

Pierwsza pomoc / apteczka

Uważać na ruch pojazdów (wózki widłowe,
ładowarki, koparki) *1-3 (żurawie, kolej, itd.) *1 *2
na terenie zakładu. Operatorzy pojazdów mają
ograniczone pole widzenia.

Korzystać z dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.
Nie zastawiać tych dróg.
Uwaga! Uniesione ciężary i spadające elementy
złomu. *1 - 3
W przypadku pożaru udać się na miejsce zbiórki.
Uwaga! Strzelanie, stosować się do sygnałów
akustycznych! *1

Instalacja gaśnicza

W pobliżu zagonów żużla panuje wysoka
temperatura. Zachować odstęp. Nie wrzucać
gorącego żużla do wody. Niebezpieczeństwo
wyfuknięcia.*4

Gaśnica

Ryzyko potknięcia się na nierównym podłożu i o
leżące elementy złomu.

Środki ochrony osobistej obejmują
Ryzyko upadku z platformy i murku nabrzeża.

*1

*2

Ryzyko poślizgnięcia się na śliskim i pokrytym
olejem podłożu.

Złom i odpady muszą spełniać nasze kryteria przyjęcia
(europejska lista gatunków złomu, specjalne umowy).



Każda dostawa jest przez nasz personel ważona,
kontrolowana i oceniana.
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Straße 158a
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Zasadniczo wejście na teren zakładu jest dozwolone wyłącznie
w kasku, w obuwiu ochronnym klasy 3 oraz w kamizelce
odblaskowej. Podczas chodzenia po schodach zawsze należy
trzymać się poręczy.

Niebezpieczeństwo ze strony pojazdów
szynowych (kolej, żurawie). Te pojazdy mają
zawsze pierwszeństwo. *1 *2

Na wyznaczonych obszarach należy stosować dalsze środki
ochrony jak środki ochrony słuchu, okulary ochronne, rękawice
ochronne *1-4 lub kamizelki ratunkowe. *1 *2

Cechy złomu i odpadów



Prysznic do oczu
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