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101
Τι χρειάζεται κανείς, για να εισέλθει στον 
χώρο του εργοστασίου;

Για την είσοδο στον χώρο του 
εργοστασίου χρειάζομαι μια 
εργοστασιακή ταυτότητα.

Τίποτε, ο καθένας επιτρέπεται να 
εισέλθει στον χώρο του εργοστασίου.

Για την είσοδο στον χώρο του 
εργοστασίου χρειάζομαι ένα κλειδί. x x x

102
Πώς πρέπει να φοριεται η εργοστασιακή 
ταυτότητα;

Η εργοστασιακή ταυτότητα επιτρέπεται 
να φυλάσσεται στην τσέπη του 
πανταλονιού.

Η εργοστασιακή ταυτότητα πρέπει να 
είναι πάντοτε καλά ορατή.

Πρέπει να φοράω την εργοστασιακή 
ταυτότητα μόνο, αν το θέλω. x x x

103
Πού πρέπει να τοποθετηθεί η άδεια 
εισόδου;

Την άδεια εισόδου την τοποθετώ πάνω 
στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η άδεια εισόδου πρέπει να κρατιέται 
πάντοτε στο χέρι.

Η άδεια εισόδου πρέπει να βρίσκεται 
ευδιάκριτα στο όχημα. x x x

201
Ποια είναι η βάση για την ασφαλή εργασία 
στον τόπο εγκατάστασης;

Οι κανόνες διάσωσης της BASF. Το να φέρει κανείς μια ταυτότητα. Η ανάρτηση ωραίων εικόνων στον 
χώρο του εργοστασίου. x x x

202

Ποιές επιπτώσεις έχει η παράβλεψη των 
κανόνων διάσωσης της BASF;

Κάθε συνεργάτης είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος για την ασφάλειά του. Γι’ 
αυτό δεν υπάρχουν στην BASF 
καθόλου κανόνες διάσωσης.

Σε περίπτωση παράβασης από τους 
εργολήπτες των κανόνων διάσωσης της 
BASF εκδίδεται κατά του συνεργάτη μια 
απαγόρευση εισόδου στο εργοστάσιο 
το λιγότερο για 1 χρόνο.

Σε περίπτωση παράβασης των 
κανόνων διάσωσης της BASF 
επιτρέπεται να συνεχίσω να εργάζομαι 
και να ενεργώ έτσι, σαν να μην είχε 
συμβεί τίποτα.

x x x

203
Τι ισχύει για το κάπνισμα και την ανοιχτή 
φλόγα στον χώρο του εργοστασίου;

Το κάπνισμα και η ανοιχτή φλόγα 
επιτρέπονται μόνο στην ύπαιθρο.

Στα οχήματα επιτρέπεται το κάπνισμα, 
όταν τα παράθυρα και οι πόρτες είναι 
κλειστές.

Το κάπνισμα και η ανοιχτή φλόγα 
απαγορεύονται αυστηρά. x x x

204
Πού επιτρέπεται στον χώρο του 
εργοστασίου να καπνίσετε ένα τσιγάρο/ 
ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Το κάπνισμα επιτρέπεται παντού, 
απαγορεύεται μόνο στις συνεδριάσεις.

Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε 
καθορισμένους χώρους. 

Στα οχήματα επιτρέπεται το κάπνισμα 
με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες. x x x

205
Ποια δήλωση για τα αλκοολούχα ποτά είναι 
σωστή;

Το οινόπνευμα απαγορεύεται αυστηρά 
σε όλο το εργοστάσιο.

Εφόσον η αισθητηριακή αντίληψή μου 
δεν είναι περιορισμένη, επιτρέπεται η 
κατανάλωση οινοπνεύματος.

Τα ποτά με μια με περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ κάτω από 2 % επιτρέπονται. x x x

206

Ποιες δηλώσεις σχετικά με τη χρήση 
ναρκωτικών στη BASF ισχύουν;

Η μεταφορά και η λήψη ναρκωτικών και 
η εργασία υπό την επήρεια ναρκωτικών 
απαγορεύεται αυστηρά.

Η μεταφορά ναρκωτικών επιτρέπεται, 
αλλά δεν επιτρέπεται η λήψη ή η χρήση 
τους.

Εξαρτάται από την εργασία: Στα 
γραφεία, εργαστήρια και συνεργεία 
ισχύουν άλλοι κανόνες απ’ ό,τι στα 
εργοστάσια παραγωγής.

x x x

207

Τι σημαίνει αυτή η πινακίδα; Στοπ! Εδώ χρειάζεται κανείς γάντια. 
Συνήθως λαμβάνει κανείς στην είσοδο 
του κτιρίου ένα ζευγάρι γάντια. Τα 
γάντια δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να αφαιρεθούν πριν την 
εγκατάλειψη του κτιρίου.

Σε αυτή την περιοχή δεν επιτρέπεται να 
εισέλθουν αναρμόδια άτομα, επειδή εκεί 
υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες ή 
επικίνδυνες εγκαταστάσεις. Για την 
είσοδο χρειάζεστε τη ρητή άδεια ενός 
υπευθύνου για την περιοχή του 
εργοστασίου.

Αυτή η πινακίδα ισχύει μόνο για 
επισκεέπτες, όχι για άτομα, που πρέπει 
να εκτελέσουν τυχόν εργασίες. Επειδή 
εσείς ως εργολήπτης έχετε την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και των 
επικίνδυνων ουσιών, επιτρέπεται να 
εισέλθετε στο κτίριο.

x x x
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208

Ποια δήλωση σχετικά με τη φωτογράφιση 
και κινηματογράφηση (επίσης και με κινητά 
τηλέφωνα) στην BASF είναι σωστή;

Η φωτογράφιση και η κινηματογράφηση 
επιτρέπεται μόνο, όταν οι συνάδελφοι, 
που εμφανίζονται στις φωτογραφίες, 
έχουν συγκατατεθεί.

Η φωτογράφιση και η κινηματογράφηση 
στον χώρο του εργοστασίου 
απαγορεύονται αυστηρά.

Οι φωτογραφίες επιτρέπονται μόνο στη 
θέση εργασίας σας, εφόσον στις εικόνες 
δεν εμφανίζονται τυχόν απόρρητα της 
επιχείρησης.

x x x

209

Πώς πρέπει κανείς να συμπεριφερθεί, όταν 
στον χώρο του εργοστασίου συναντήσει 
την υπηρεσία ασφαλείας του τόπου 
εγκατάστασης ή την πυροσβεστική 
υπηρεσία σε δράση;

Πρέπει να ακολουθήσω οπωσδήποτε 
τις υποδείξεις της υπηρεσίας ασφαλείας 
του τόπου εγκατάστασης και της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μπορώ να αποφασίσω ελεύθερα, εάν 
θα ακολουθήσω τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας ασφαλείας του τόπου 
εγκατάστασης και της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας.

Πρέπει να ακολουθήσω οπωσδήποτε 
τις υποδείξεις της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας. Η υπηρεσία ασφαλείας του 
τόπου εγκατάστασης επιτρέπεται να 
κάνει υποδείξεις μόνο σε συνεργάτες 
της BASF.

x x x

210

Γιατί είναι αυτές οι πινακίδες σήμανσης και 
τι πρέπει να κάνω;

Οι πίνακες οδηγοί χρησιμεύουν για τη 
στοχευμένη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
σε ειδικές καταστάσεις. Οι υποδείξεις 
πρέπει να ακολουθούνται μόνο από 
τους συνεργάτες της BASF.

Στις πινακίδες σήμανσης σε ειδικές 
περιπτώσεις εμφανίζονται διάφορες 
εικόνες από το εργοστάσιο στο 
Ludwigshafen.

Οι πινακίδες σήμανσης χρησιμεύουν για 
τη στοχευμένη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στο εργοστάσιο σε ειδικές 
καταστάσεις, οι υποδείξεις πρέπει να 
ακολουθούνται οπωσδήποτε από 
όλους.

x x x

211

Οδηγείτε ένα Ι.Χ. ή ένα φορτηγό 
αυτοκίνητο, ποιους συμμετέχοντες στην 
οδική κυκλοφορία πρέπει να προσέξετε 
ιδιαίτερα;

Δεν υπάρχουν συμμετέχοντες στην 
οδική κυκλοφορία, για τους οποίους 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη 
προσοχή.

Κανείς πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα 
τους ασθενέστερους συμμετέχοντες 
στην οδική κυκλοφορία, όπως π.χ. 
ποδηλάτες ή πεζούς.

Κανείς πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα 
τους οδηγούς των φορτηγών 
αυτοκινήτων, επειδή αυτοί συνήθως δε 
γνωρίζουν τον χώρο του εργοστασίου.

x x x

212

Οδηγείτε με το ποδήλατο στον χώρο του 
εργοστασίου. Ποια δήλωση σχετικά με το 
κράνος ποδηλάτου είναι σωστή;

Κατά την ποδηλασία πρέπει να φοράτε 
πάντοτε ένα κράνος ποδηλάτου, επειδή 
στον χώρο του εργοστασίου ισχύει η 
υποχρέωση κράνους.

Για να αποφευχθούν ν τυχόν βλάβες 
στην υγεία, από μια θερμοκρασία 25°C 
δεν πρέπει να φοριέται πλέον κράνος 
ποδηλάτου.

Ένα κράνος ποδηλάτου θα μπορούσε 
να καταστρέψει το χτένισμα. Πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο εκτός του 
εργοστασίου.

x x x

213

Οδηγείτε με το ποδήλατο στον χώρο του 
εργοστασίου. Πώς πρέπει να περνάτε 
πάνω από τις σιδηροδρομικές ράγες στον 
χώρο του εργοστασίου;

Κατεβαίνω από το ποδήλατο, σπρώχνω 
το ποδήλατο πάνω από τις ράγες, 
ανεβαίνω ξανά πάνω και συνεχίζω την 
οδήγηση.

Προσέχω, να περάσω πάνω από τις 
ράγες σε μια ασφαλή γωνία.

Στον χώρο του εργοστασίου της BASF 
δεν επιτρέπεται να περάσω πάνω από 
τις ράγες και γι’ αυτό οδηγώ πάντοτε 
ανάμεσα στις ράγες.

x x x
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214
Τι πρέπει να προσέχω, όταν περνώ πάνω 
από τις ράγες σε περίπτωση που είναι 
υγρές;

Σε περίπτωση που είναι υγρές, οι ράγες 
είναι ιδιαίτερα ολισθηρές.

Σε περίπτωση που είναι υγρές, οι ράγες 
δεν είναι καθόλου ολισθηρές.

Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο, που 
πρέπει να προσέξω. x x x

215

Όταν στον χώρο του εργοστασίου 
χρησιμοποιείτε ένα ποδήλατο: Ποιους από 
τους ακόλουθους κανόνες πρέπει να 
προσέξετε;

Η οδήγηση σε μια σειρά είναι 
επικίνδυνη: Οδηγείτε πάντοτε 
παράλληλα (δίπλα-δίπλα).

Η οδήγηση παράλληλα (δίπλα-δίπλα) 
είναι επικίνδυνη: Οδηγείτε πάντοτε σε 
μια σειρά.

Το πολύ 3 οδηγοί ποδηλάτων 
επιτρέπεται να οδηγούν παράλληλα 
(δίπλα-δίπλα). x x x

216
Ποιον ρόλο παίζει ο κώδικας οδικής 
κυκλοφορίας για την οδική κυκλοφορία 
εντός του εργοστασίου;

Οι διατάξεις του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας ισχύουν επίσης για τον 
χώρο του εργοστασίου.

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν έχει 
καμία ισχύ μέσα από τον φράχτη του 
εργοστασίου.

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει 
μόνο για τα όρια ταχύτητας. x x x

217
Ποια μέγιστη ταχύτητα ισχύει για κάθε 
είδους οχήματα στον χώρο του 
εργοστασίου;

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα 
(όπως και σε κατοικημένες περιοχές).

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα 
για φορτηγά αυτοκίνητα και 50 
χλμ./ώρα Ι.Χ.

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα.
x x x

218

Ποιοι κανόνες προτεραιότητας ισχύουν 
στον χώρο του εργοστασίου;

Δεν υπάρχουν καθόλου κανόνες 
προτεραιότητας, γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη μια συνεννόηση με σήματα 
χεριών.

Ο πρώτος στη διασταύρωση έχει 
πάντοτε προτεραιότητα.

Ο βασικός κανόνας είναι: δεξιά πριν 
από αριστερά.

x x x

219
Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ, όταν 
φθάσω σε μια πλατιά διαγράμμιση;

Παραχώρηση της προτεραιότητας, εγώ 
ο ίδιος πρέπει να περιμένω.

Εγώ έχω προτεραιότητα και μπορεί να 
συνεχίσω την οδήγηση.

Η πλατιά διαγράμμιση είναι μια διάβαση 
πεζών (διάβαση πεζών με διαγράμμιση) 
για μικρές ομάδες.

x x x

220

Θέλετε να σταθμεύσετε το όχημά σας κάτω 
από μια σωληνογέφυρα, επειδή εκεί 
υπάρχουν συνήθως ελεύθεροι χώροι. Ποια 
δήλωση είναι σωστή;

Η επιφάνεια κάτω από τις 
σωληνογέφυρες προβλέπεται για θέση 
στάθμευσης. Η στάθμευση είναι εντάξει.

Εκεί ένα σταθμευμένο όχημα δεν 
εμποδίζει, επειδή πάνω στη 
σωληνογέφυρα μπορεί κανείς να ανέβει 
από τις υπάρχουσες σκάλες ανάβασης.

Τα οχήματα δεν επιτρέπεται να 
σταθμεύουν εκεί, επειδή μπορούν να 
εμποδίσουν την αποκατάσταση βλαβών 
ή τις εργασίες συντήρησης.

x x x

221
Τι πρέπει να προσέξω κατά τη στάθμευση; Δεν επιτρέπεται να σταθμεύει κανείς 

πάνω από υπόγεια υδροστόμια και 
φρεάτια απορροής.

Δεν επιτρέπεται να σταθμεύει κανείς 
κάτω από δένδρα.

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη ρύθμιση για 
τη στάθμευση. x x x

222
Ποια σημασία έχουν τα κόκκινα 
μαρκαρίσματα στο περιθώριο του 
οδοστρώματος;

Πρόκειται για την κόκκινη γραμμή 
λεωφορείου.

Εδώ ισχύει απόλυτη απαγόρευση 
στάσης, η στάση και η στάθμευση 
απαγορεύεται.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα όμορφη 
εργοστασιακή περιοχή με 
ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις.

x x x

223
Ποια σημασία έχουν οι έγχρωμες μεσαίες 
διαχωριστικές γραμμές;

Οι έγχρωμες μεσαίες διαχωριστικές 
γραμμές δεν έχουν καμία ιδιαίτερη 
σημασία.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα όμορφη 
εργοστασιακή περιοχή με 
ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις.

Εδώ ισχύει περιορισμένη απαγόρευση 
στάσης, η στάθμευσης εδώ 
απαγορεύεται.

x x x
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224

Ποια ελάχιστη απόσταση πρέπει να 
τηρηθεί κατά τη στάθμευση κοντά στις 
σιδηροδρομικές ράγες στον χώρο του 
εργοστασίου;

0,5 m 1,5 m 2,5 m

x x x

225

Ποιοι κανόνες προτεραιότητας ισχύουν σε 
σχέση με τη σιδηροδρομική κυκλοφορία 
στον χώρο του εργοστασίου;

Τα οχήματα σιδηροτροχιών έχουν 
πάντοτε προτεραιότητα. Πρέπει να 
τηρούνται οι υποδείξεις του 
μηχανοδηγού.

Τα οχήματα σιδηροτροχιών και τα 
μηχανοκίνητα οχήματα (φορτηγά 
αυτοκίνητα, Ι.Χ.) είναι ισότιμα. Ισχύει 
"δεξιά πριν από αριστερά".

Η προτεραιότητα ανάμεσα στα οχήματα 
σιδηροτροχιών και τα μηχανοκίνητα 
οχήματα ρυθμίζεται από περίπτωση σε 
περίπτωση με πινακίδες, δρύφακτα και 
σηματοδότες.

x x x

226

Ως οδηγός ενός οχήματος κατά την 
οπισθοπορεία δεν μπορείτε να δείτε την 
κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. Τι 
κάνετε;

Κορνάρω και οδηγώ αργά προς τα 
πίσω.

Χρειάζομαι έναν βοηθό. Τοποθετώ το προειδοποιητικό τρίγωνό 
μου πάνω στο οδόστρωμα και οδηγώ 
προς τα πίσω. x x x

227

Τι πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα ως 
οδηγός ποδηλάτου στον χώρο του 
εργοστασίου;

Προσοχή κίνδυνος πτώσης! Δρόμοι 
χωρίς χωριστούς ποδηλατοδρόμους, 
ανώμαλο έδαφος, ράγες ή ολισθηρές 
επιφάνειες, όπως π.χ. σχάρες, θέτουν 
υψηλές απαιτήσεις στην προσοχή σας.

Τίποτα το ιδιαίτερο - η κατάσταση της 
κυκλοφορίας είναι η ίδια όπως και εκτός 
του χώρου του εργοστασίου.

Πρέπει να προσέξω, να μη χαθώ. Για 
να χρησιμοποιήσω αποτελεσματικά τον 
χρόνο εργασίας μου, είναι σημαντικό, 
να φθάνω στον προορισμό μου πάντοτε 
με τη συντομότερη και γρηγορότερη 
διαδρομή.

x x x

228

Οδηγείτε με το αυτοκίνητο στον χώρο του 
εργοστασίου. Το κινητό σας τηλέφωνο 
χτυπάει. Πώς συμπεριφέρεστε;

Κρατώ το κινητό τηλέφωνο σταθερά στο 
αυτί, για να μπορώ να καταλάβω τον 
συνομιλητή μου.

Χρησιμοποιώ την διάταξη ελεύθερης 
ακρόασης του οχήματός μου ή σταματώ 
για να τηλεφωνήσω και σβήνω τον 
κινητήρα.

Κρατώ το κινητό διακριτικά στο αυτί, 
έτσι ώστε η ομάδα ασφαλείας του 
εργοστασίου δε με βλέπει. x x x

229

Ποια συμπεριφορά είναι εδώ απαραίτητη; Τα Ι.Χ. και τα φορτηγά οχήματα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν μια παράκαμψη. 
ΟΙ ποδηλάτες επιτρέπεται να περάσουν 
μέσα από το προστατευτικό 
κιγκλίδωμα.

Τα ξένα οχήματα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν μια παράκαμψη. Τα 
οχήματα της BASF επιτρέπεται να 
περάσουν μέσα από το προστατευτικό 
κιγκλίδωμα.

Απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους 
οχήματος, χρησιμοποιήστε παράκαμψη.

x x x

230

Πώς συμπεριφέρομαι ως ποδηλάτης σε 
περίπτωση μιας απαγόρευσης της 
οδήγησης δικύκλων στην BASF σε 
περίπτωση κινδύνου ολίσθησης;

Σπρώχνω το ποδήλατό μου ή το αφήνω 
στην άκρη και χρησιμοποιώ τα δημόσια 
μέσα συγκοινωνίας στον χώρο του 
εργοστασίου.

Οδηγώ με το ποδήλατό μου ιδιαίτερα 
αργά.

Η απαγόρευση της οδήγησης δίκυκλων 
ισχύει μόνο για μοτοποδήλατα, γι’ αυτό 
εγώ ως ποδηλάτης μπορώ να συνεχίσω 
την οδήγηση.

x x x

301
Πρέπει να εκτελέσετε μια εργασία σε ένα 
εργοστάσιο της BASF. Τι κάνετε, πριν 
αρχίσετε την εργασία σας;

Πρώτα χαιρετώ τον αρμόδιο εργοδηγό ή 
προϊστάμενο, μετά μπορώ να αρχίσω 
αμέσως με την εργασία.

Όταν η θέση εργασίας μου είναι 
γνωστή, μπορώ να αρχίσω αμέσως με 
την εργασία.

Δηλώνομαι στο γραφείο δήλωσης του 
εργοστασίου. x x
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302

Εισέρχεστε σε ένα εργοστάσιο της BASF, 
για να εκτελέσετε εκεί μια εργασία. Γιατί 
πρέπει να πάτε πρώτα στο γραφείο 
δήλωσης;

Για να γνωρίσω τους συναδέλφους της 
BASF, με τους οποίους πρέπει να 
συνεργαστώ. Επιπλέον λαμβάνω 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με 
τη γενική πορεία της εργάσιμης ημέρας 
στο εργοστάσιο.

Για να πληροφορηθώ τους χρόνους 
διαλείμματος του εργοστασίου. Εδώ 
μπορώ να αποκτήσω φιλία με μερικούς 
συναδέλφους της BASF και να έχω 
κάποιον απευθείας, με τον οποίο 
μπορώ να περάσω τα διαλείμματα.

Για να πάρω πληροφορίες για τη 
συμπεριφορά στο εργοστάσιο και σε 
περίπτωση συναγερμού. Επιπλέον 
πρέπει εκεί να αναρτήσω την κάρτα 
δήλωσής μου ή να καταχωρηθώ στο 
ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης.

x x

303

Τι πρέπει να προσέξετε σε αυτή την 
πινακίδα;

Το σύμβολο χαρακτηρίζει μια 
επικίνδυνη για έκρηξη περιοχή (EX). 
Περάστε σε αυτές τις περιοχές μόνο 
μετά από συνεννόηση με το 
εργοστάσιο.

Σε περίπτωση εργασιών σε 
χαρακτηρισμένες με αυτό τον τρόπο 
περιοχές είναι απαραίτητη μια άδεια για 
ακραίες εργασίες. Εδώ επιτρέπεται να 
εργάζονται μόνο συνεργάτες κάτω των 
30 ετών.

Αυτό το σύμβολο δείχνει τη 
γρηγορότερη διαδρομή εξόδου από την 
εγκατάσταση (EXit). Στην περίπτωση 
συναγερμού πηγαίνει κανείς αμέσως σε 
αυτή την κατεύθυνση.

x x

304

Θέλετε να τηλεφωνήσετε με το κινητό σας 
τηλέφωνα στην επικίνδυνη για έκρηξη 
περιοχή (EX). Τι πρέπει να προσέξετε;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί: Τα κινητά 
τηλέφωνα επιτρέπεται να μεταφέρονται 
και να χρησιμοποιούνται παντού.

Αυτή είναι μια επικίνδυνη για έκρηξη 
περιοχή. Η μεταφορά και η λειτουργία 
των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται. 
Εξαίρεση: Ειδικές εγκεκριμένες και 
χαρακτηρισμένες αντιεκρηκτικές 
συσκευές.

Τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο με την 
παρουσία ενός συνεργάτη της BASF.

x x

305

Βρίσκεστε σε μια Ex ζώνη, ποια τεχνικά 
βοηθητικά μέσα επιτρέπεται να φέρετε μαζί 
σας;

Επιτρέπεται η μεταφορά όλων των 
επαγγελματικών και ιδιωτικών κινητών 
τερματικών συσκευών (π.χ. 
smartphone, smartwatch, fitnesstracker, 
tablets). Οι συσκευές πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένες.

Επιτρέπεται η μεταφορά όλων των 
επαγγελματικών και ιδιωτικών κινητών 
τερματικών συσκευών (π.χ. 
smartphone, smartwatch, fitnesstracker, 
tablets). Για την υποστήριξη της 
εργασίας επιτρέπεται η χρήση αυτών 
των συσκευών.

Σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές 
επιτρέπεται η μεταφορά μόνο ειδικά 
εγκεκριμένων και χαρακτηρισμένων 
αντιεκρηκτικών συσκευών, καθώς και 
αναλογικά ρολόγια χεριού και τα κλειδιά 
του αυτοκινήτου, π.χ. στην τσέπη του 
πανταλονιού. Όλες οι άλλες συσκευές 
Μη Ex χρειάζονται μια εργοστασιακή 
άδεια εργασιών με φωτιά.

x x

306
Τι ανήκει στον βασικό εξοπλισμό του 
προσωπικού μου εξοπλισμού προστασίας 
(ΠΕΠ);

Κάθε συνεργάτης μπορεί να καθορίσει 
ο ίδιος, τι θέλει να φορέσει στην 
εργασία.

Προστατευτικά παπούτσια, φόρμα 
εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, 
κράνος

Προστατευτικά παπούτσια, φόρμα 
εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, 
κράνος ποδηλάτου

x x

307

Τι σημαίνει αυτή η πινακίδα; Αποστειρωμένη περιοχή της BASF: 
Αντικαταστήστε τα σκούρα παπούτσια 
D με λευκά παπούτσια W σύμφωνα με 
τις εργοστασιακές οδηγίες.

Εδώ πρέπει να φοράτε κατάλληλα 
προστατευτικά παπούτσια S2 ή S3 
σύμφωνα με τις εργοστασιακές οδηγίες.

Εδώ συνίστανται προστατευτικά 
παπούτσια.

x x
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308

Τι σημαίνει αυτή η πινακίδα; Εδώ πρέπει να φοράτε μια κλειστή 
φόρμα εργασίας.

Σε αυτή την περιοχή επιτρέπεται η 
ζακέτα της φόρμας εργασίας να είναι 
ανοιχτή.

Συνίσταται η χρήση μιας φόρμα 
εργασίας. x x

309

Τι πρέπει να κάνετε σε περιοχές, που 
χαρακτηρίζονται με αυτή την πινακίδα;

Να φορέσετε γυαλιά ηλίου. Σε αυτή την περιοχή πρέπει να 
εργάζεστε προσεκτικά, επειδή εδώ 
απασχολούνται επίσης και τυφλοί 
συνεργάτες.

Σε αυτή την περιοχή υπάρχει 
υποχρέωση χρήσης προστατευτικών 
γυαλιών. x x

310

Τι σημαίνει αυτή η πινακίδα; Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής. Σε αυτή την περιοχή υπάρχει 
υποχρέωση χρήσης προστατευτικού 
κράνους.

Εδώ παράδοση κράνους.

x x

311

Βλέπετε ένα από τα πιο κάτω 
αναφερόμενα εικονογράμματα κινδύνου και 
δεν ξέρετε, τι σημαίνει. Τι κάνετε;

Στην BASF δεν υπάρχουν επικίνδυνες 
καταστάσεις. Γι’ αυτό δεν πρέπει να 
ρωτήσω, τι σημαίνει το εικονόγραμμα 
κινδύνου. Μπορώ να εισέλθω στις 
χαρακτηριζόμενες περιοχές χωρίς 
περαιτέρω μέτρα.

Δεν εισέρχομαι στην περιοχή και ερωτώ 
πρώτα έναν συνεργάτη της BASF ή 
έναν συνάδελφο για τη σημασία του 
εικονογράμματος κινδύνου. Εξ αυτού 
προκύπτουν μέτρα προστασίας, που 
είναι απαραίτητα.

Εισέρχομαι στην περιοχή χωρίς 
ενδοιασμούς, δεν πρόκειται να συμβεί 
τίποτα.

x x x

312

Πότε και πού θα πληροφορηθώ, ποιός 
προσωπικός εξοπλισμός προστασίας 
(ΠΕΠ) είναι απαραίτητος στο εργοστάσιο;

Κατά την είσοδο στον χώρο του 
εργοστασίου με πληροφορεί η 
υπηρεσία ασφαλείας του εργοστασίου 
για τον απαραίτητο στο εργοστάσιο 
ΠΕΠ.

Ως εργολήπτης επιτρέπεται να 
συνομιλώ πάντοτε μόνο με τον 
προϊστάμενό μου. Οι συνεργάτες της 
BASF δεν επιτρέπεται να μου δώσουν 
καμία πληροφορία.

Κατά την καθορισμένη από το 
εργοστάσιο ενημέρωση στο γραφείο 
δήλωσης θα πληροφορηθώ για τον 
ΠΕΠ που είναι απαραίτητος στο 
εργοστάσιο.

x x

313

Κατά την είσοδό σας σε ένα εργοστάσιο 
της BASF πρέπει να δηλωθείτε στο 
γραφείο δήλωσης;

Ναι, για να συστηθώ προσωπικά και να 
παρουσιάσω τα πιστοποιητικά μου.

Ναι, είτε με την ανάρτηση της κάρτας 
δήλωσής μου ή με την καταχώρηση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης.

Όχι, όταν προηγούμενα ήμουν ήδη μία 
φορά σε αυτό το εργοστάσιο της BASF, 
δεν πρέπει να δηλωθώ ακόμη μια 
φορά.

x x x

314
Ποια διαδικασία πρέπει να προσέξετε κατά 
την εγκατάλειψη ενός εργοστασίου σχετικά 
με την κάρτα δήλωσης;

Ο αποχαιρετισμός μόνο από τους 
συνάδελφους κατά την τρέχουσα 
εργασία είναι εντελώς αρκετός.

Αφαιρέστε την κάρτα δήλωσης από τον 
πίνακα προσωπικού ή αποσυνδεθείτε 
στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης.

Αφήστε την κάρτα δήλωσης 
αναρτημένη, όταν η εργασία δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη.

x x x
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315

Ποια άποψη για τη δήλωση/ ξεδήλωση στο 
εργοστάσιο είναι σωστή; (κάρτα δήλωσης/ 
ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης)

Η πυροσβεστική υπηρεσία σε 
περίπτωση συναγερμού με αναζητά 
εκεί, που είμαι δηλωμένος. Όταν δεν 
είναι σωστά δηλωμένος, χάνεται 
πολύτιμος χρόνος.

Το σύστημα δήλωσης σε περίπτωση 
συναγερμού είναι πολύ χρήσιμο, αλλά 
δε χρησιμοποιείται βασικά για τη 
διάσωση ατόμων. Υπάρχουν 
σημαντικότερα, από την προσοχή του 
συστήματος δήλωσης.

Το σύστημα δήλωσης είναι σημαντικό, 
για να μπορεί να υπολογιστεί σωστά ο 
χρόνος εργασίας μου. Όταν ξεχάσω να 
δηλωθώ, μπορεί ο προϊστάμενός μου 
να το διορθώσει εκ των υστέρων.

x x x

316

Τι πρέπει να προσέξω, όταν εισέρχομαι σε 
ένα εργοστάσιο της BASF;

Δεν υπάρχει τίποτε, που πρέπει να 
προσέξω ιδιαίτερα, όταν θέλω να 
εισέλθω σε ένα εργοστάσιο της BASF.

Πρέπει να προσέξω τη σήμανση της 
περιοχής του εργοστασίου, εδώ βλέπω 
ποιος ΠΕΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
στο εργοστάσιο.

Πρέπει να προσέξω, να έχω μαζί μου 
πάντοτε το κατάλληλο κλειδί για το 
εργοστάσιο, διαφορετικά δεν μπορώ να 
μπω στο εργοστάσιο με κλειστή την 
πόρτα.

x x

317
Πότε πρέπει να ελεγχθεί ο προσωπικός 
εξοπλισμός προστασίας (ΠΕΠ);

Μόνο με εντολή του προϊσταμένου. Όταν είχα δανείσει τον ΠΕΠ σε έναν 
συνάδελφο και αυτός δεν μου τον 
επέστρεψε ξανά την ίδια ημέρα.

Πριν από κάθε χρήση ο ΠΕΠ πρέπει να 
ελέγχεται οπτικά και λειτουργικά. x x

318

Πόσο συχνά πρέπει να εκπαιδεύονται οι 
συνεργάτες στην ενδεδειγμένη χρήση του 
ΠΕΠ;

Πριν από την πρώτη χρήση ενός ΠΕΠ 
καθώς και στη συνέχεια τακτικά, το 
λιγότερο μία φορά τον χρόνο.

Αρκεί, όταν δοθούν στους 
απασχολούμενους για ανάγνωση οι 
οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή.

Μόνο τότε, όταν ο ΠΕΠ χρησιμοποιείται 
από περισσότερους συνεργάτες, 
διαφορετικά δεν είναι απαραίτητη καμία 
ενημέρωση.

x

319
Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρει 
γενικά ο προσωπικός εξοπλισμός 
προστασίας (ΠΕΠ);

Ο ΠΕΠ πρέπει να είναι βασικά στο ίδιο 
χρώμα, όπως τα υπόλοιπα ρούχα 
εργασίας.

Ο ΠΕΠ πρέπει να επιλεγεί έτσι, ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιείται πάντοτε από 
όλους τους συναδέλφους μιας ομάδας.

Πρέπει να είναι κατάλληλος για τη 
χρήση κάτω από τις δεδομένες 
συνθήκες.

x x

320

Τι κάνετε, όταν σε μια συσκευασία δείτε το 
εικονόγραμμα στη  μορφή ενός κόκκινου 
ρόμβου με λευκό φόντο και μαύρα 
σύμβολα;

Κρατώ απόσταση και δεν αγγίζω τη 
συσκευασία, εκτός και αν έχω γι’ αυτό 
μια εντολή.

Αυτά τα εικονογράμματα ισχύουν μόνο 
για τους συνεργάτες της BASF. Δεν 
πρέπει να κρατήσω καμία απόσταση, 
επειδή δεν ανοίγω τη συσκευασία.

Μόνο όταν βλέπω συγχρόνως και τα  9 
διαφορετικά εικονογράμματα, πρέπει να 
κρατήσω απόσταση. x x x

401

Ποιος εκτελεί την αξιολόγηση του κινδύνου 
μαζί μου;

Η αξιολόγηση του κινδύνου εκτελείται 
επί τόπου από έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του εργολήπτη μαζί με 
την BASF.

Την αξιολόγηση του κινδύνου μπορεί να 
εκτελέσει ο εργολήπτης μόνος του, 
επειδή είναι εξειδικευμένο άτομο.

Οι αξιολογήσεις των κινδύνων πρέπει 
να εκτελούνται μόνο για νέες 
εγκαταστάσεις. x x

402
Που παραδίδεται η άδεια εργασίας; Την άδεια εργασίας την παραλαμβάνω 

επί τόπου στη θέση εργασίας.
Την άδεια εργασίας την παραλαμβάνω 
στην πύλη του εργοστασίου.

Την άδεια εργασίας την παραλαμβάνω 
στη βάση (επί τόπου γραφείο) του 
εργοδότη μου.

x x

403
Από ποιον παραλαμβάνω την άδεια 
εργασίας στο εργοστάσιο της BASF;

Από την ομάδα ασφάλειας του 
εργοστασίου.

Από τον συνομιλητή μου στο 
εργοστάσιο της BASF ή από τον 
επιβλέποντα (επόπτη).

Δε χρειάζομαι καμία άδεια εργασίας.
x x
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404

Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής της BASF 
πρέπει να αντικαταστήσετε μια αντλία. Τι 
πρέπει να προσέξετε πριν από την έναρξη 
της εργασίας;

Τίποτε, επειδή η BASF έχει 
προηγουμένως καθαρίσει όλους τους 
αγωγούς και τα τμήματα της 
εγκατάστασης.

Δεν επιτρέπεται να αρχίσω με την 
εργασία χωρίς άδεια εργασίας από την 
BASF και χωρίς μια επί τόπου 
συνεννόηση σχετικά με την ασφάλεια.

Μετά από μια προφορική συνεννόηση 
σχετικά με τις προς εκτέλεση εργασίες 
μπορώ να αρχίσω απευθείας. x x

405

Μετά την επί τόπου συνεννόηση σχετικά με 
την ασφάλεια δεν έχετε παραλάβει καμία 
άδεια εργασίας. Πώς συμπεριφέρεστε;

Μετά το πέρας της εργασίας μου 
ενημερώνω τον συνομιλητή μου στο 
εργοστάσιο, ότι δεν έχω παραλάβει 
καμία άδεια εργασίας.

Αρχίζω ήδη μια φορά με την εργασία, ο 
συνομιλητής μου θα μου φέρει ακόμη 
την άδεια εργασίας.

Ερωτώ ενεργά τον συνομιλητή μου στο 
εργοστάσιο για την άδεια εργασίας και 
αρχίζω την εργασία, αφού πρώτα την 
παραλάβω.

x x

406

Πριν από την έναρξη της εργασίας παρόλη 
την άδεια εργασίας και την επί τόπου 
συνεννόηση σχετικά με την ασφάλεια έχετε 
ακόμη ασάφειες. Τι κάνετε;

Δεν αρχίζω την εργασία και ερωτώ 
σχετικά.

Παραδίδω την εργασία χωρίς 
περαιτέρω εξηγήσεις στον συνάδελφό 
μου.

Σημειώνω τις ασάφειες πάνω στην 
άδεια εργασίας και αρχίζω με την 
εργασία. x x

407

Ποιες ερωτήσεις πρέπει να διευκρινίσετε 
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της 
εργασίας, για να μπορείτε να εκτελέσετε με 
ασφάλεια την εργασία;

Πού βρίσκω πυροσβεστήρες;
Πότε έχω διάλειμμα;
Πού επιτρέπεται να καπνίσω;
Πού είναι το πλησιέστερο ντους 
έκτακτης ανάγκης;

Πού είναι το ντους οφθαλμών;
Πού βρίσκω πυροσβεστήρες;
Πόσο μεγάλο είναι το διάλειμμά μου;
Πού είναι το πλησιέστερο ντους 
έκτακτης ανάγκης;

Πού είναι η οδός διαφυγής;
Πού είναι το πλησιέστερο ντους 
έκτακτης ανάγκης;
Πού είναι το πλησιέστερο ντους 
οφθαλμών;
Πού βρίσκω πυροσβεστήρες;

x x x

408

Πότε χρειάζεστε μια περιορισμένη άδεια 
εισόδου;

Στις εργασίες, οι οποίες απαιτούν μια 
οδήγηση στον χώρο του εργοστασίου 
με οχήματα.

Στις εργασίες, οι οποίες απαιτούν 
είσοδο ή σκύψιμο μέσα σε δοχεία, 
σωλήνες, εκσκαφές, φρεάτια ή 
παρόμοιους στενούς χώρους.

Η ασφάλεια έχει στην BASF τη μέγιστη 
προτεραιότητα. Γι’ αυτό δεν υπάρχει 
στην BASF αυτό το πιστοποιητικό. x x

409

Πότε χρειάζεστε μια άδεια εργασιών με 
φωτιά;

Η άδεια εργασιών με φωτιά χρειάζεται 
μόνο, όταν πρέπει να εκτελεστούν 
εργασίες σε μια επικίνδυνη για έκρηξη 
περιοχή (Ex).

Στα εργοστάσια της BASF χρειάζεται 
κανείς μια άδεια εργασιών με φωτιά 
μόνο σε περίπτωση εργασιών με 
ανοιχτή φλόγα σε επικίνδυνες για 
έκρηξη περιοχές (Ex).

Σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς 
λόγω εργασιών με ανοιχτή φλόγα και σε 
περίπτωση κινδύνου έκρηξης σε 
επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές (Ex) 
από τυχόν πηγές ανάφλεξης απαιτείται 
μια άδεια εργασιών με φωτιά.

x x

410
Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να είναι 
δεδομένες, για να επιτραπεί να αρχίσει μια 
εργασία με ιδιάζοντες κινδύνους;

Αρκεί η ύπαρξη μιας κατάλληλα 
συμπληρωμένης άδειας εργασίας.

Κατά κανόνα αρκεί μια συνεννόηση 
σχετικά με την ασφάλεια στον τόπο 
εργασίας.

Μια κατάλληλα συμπληρωμένη άδεια 
εργασίας και μια επί τόπου συνεννόηση 
σχετικά με την ασφάλεια.

x x

411
Πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
αξιολόγηση κινδύνου;

Το λιγότερο μία φορά τον μήνα. Πριν την έναρξη της εργασίας και μετά 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Μόνο εάν έχει συμβεί κάποιο εργατικό 
ατύχημα. x



t
Ομάδα Ομάδες θεμάτων                                                       

100 Στην πύλη του εργοστασίου Bitte beachten Sie
200 Στον χώρο του εργοστασίου
300 Στο εργοστάσιο
400 Στη θέση εργασίας
500 Κατά την εκτέλεση της εργασίας
600 Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
700 Σε περίπτωση που κάτι συμβεί
800 Καλή συνεργασία

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/10/2019

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

ΕρώτησηΑριθ. 
ερώτησης A B C BT AFHW

Ελληνικά

412

Ποια δήλωση σχετικά με την ιεράρχηση 
των μέτρων σε περίπτωση μιας 
αξιολόγησης του κινδύνου είναι σωστή;

Η αντιμετώπιση της πηγής κινδύνου 
πρέπει να προτιμάται, επειδή αυτή στην 
ιεράρχηση των μέτρων έχει την 
υψηλότερη προτεραιότητα και έτσι έχει 
τη μεγαλύτερη εμβέλεια.

Πρέπει να απορρέουν πάντοτε τεχνικά 
μέτρα, επειδή αυτά διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη εμβέλεια.

Σε κάθε αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να 
απορρέουν πάντοτε τεχνικά, 
οργανωτικά και προσωπικά μέτρα. x

413

Οι συνεργάτες σας πρέπει να εκτελέσουν 
στην BASF εργασίες, για τις οποίες πρέπει 
να παραλάβουν άδειες. Τι πρέπει να 
κάνετε;

Τίποτε, για την παραλαβή των αδειών 
δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα 
προσόντα.

Εξηγείτε στον συνεργάτη σύντομα, περί 
τίνος πρόκειται, μετά τα φέρνει εις 
πέρας ήδη μόνος του.

Ενημερώνετε τακτικά τους συνεργάτες 
σας για το σύστημα αδειών της BASF 
και τεκμηριώνετε την κατάρτιση στο 
δελτίο ασφαλείας των συνεργατών.

x

414
Ποιοι βασικοί κανονισμοί ισχύουν για τη 
συνεργασία BASF και εργοληπτών;

Μόνο ο κανονισμός τόπου 
εγκατάστασης.

Ο κανονισμός τόπου εγκατάστασης και 
η "Ασφάλεια κατά τη χρήση 
εργοληπτών" LU-R-OSA 002.

Μόνο οι κατευθυντήριες γραμμές και οι 
κανονισμοί της επαγγελματικής ένωσης. x

415
Ποιος πρέπει να φέρει μαζί του ένα δελτίο 
ασφαλείας;

Κάθε συνεργάτης ενός εργολήπτη. Συνεργάτες των εργοληπτών με ειδικές 
εξουσιοδοτήσεις και προσόντα.

Μόνο οι επιβλέποντες (επόπτες) των 
εργοληπτών. x x

501

Γιατί κατά τις εργασίες στην BASF πρέπει 
οπωσδήποτε να προσέχει κανείς την 
καθαριότητα και την τάξη στη θέση 
εργασίας;

Η καθαριότητα και η τάξη είναι η βάση 
για την ασφαλή εργασία. Γι’ αυτό 
φροντίζει στην BASF το εκπαιδευμένο 
προσωπικό καθαριότητας.

Η καθαριότητα και η τάξη είναι η βάση 
για την ασφαλή εργασία. Γι’ αυτό κατά 
την προετοιμασία της εργασίας, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας και 
μετά την ολοκλήρωση της εργασίας 
πρέπει να προσέχει ο καθένας πάντοτε 
για τάξη και καθαριότητα.

Η καθαριότητα και η τάξη είναι η βάση 
για την ασφαλή εργασία. Όμως μόνο 
μετά την ολοκλήρωση της εργασίας 
πρέπει να τακτοποιηθεί και να 
καθαριστεί η θέση εργασίας 
προσεκτικά. Στη συνέχεια η θέση 
εργασίας παραλαμβάνεται από τον 
προς τούτο επιφορτισμένο της BASF.

x x

502
Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εργασίας 
να φάω ή να πιω;

Όχι, γι’ αυτό πρέπει να αναζητήσετε 
στους σε καθορισμένους χώρους 
διαλείμματος.

Ναι, όταν είμαι πολύ πεινασμένος, 
επιτρέπεται να φάω στο εργοτάξιο.

Για φαγητό και ποτό κατά τη διάρκεια 
της εργασίας δεν υπάρχει στην BASF 
κανένας κανονισμός.

x x

503
Τι πρέπει να προσέξω, όταν εκτελώ 
εργασίες σε σχαρωτές εξέδρες ή σε 
σκαλωσιές;

Τίποτε, επειδή στα εργοστάσια υπάρχει 
υποχρέωση χρήσης κράνους.

Τίποτε, εφόσον μετά την εργασία τα 
πεσμένα κάτω μικροαντικείμενα 
συλλεγούν και τα υγρά σκουπιστούν.

Η πτώση κάτω των μικροαντικειμένμων 
και υγρών πρέπει να αποφευχθεί με τα 
κατάλληλα μέτρα.

x x

504

Ποια δήλωση σχετικά τις παγίδες 
σκοντάματος είναι σωστή;

Για να κερδίσω χρόνο αφήνω τα 
εργαλεία μου και το υλικό κάτω, εκεί 
που τα χρειάζομαι. Δεν είναι κακό, όταν 
έτσι δημιουργούνται παγίδες 
σκοντάματος.

Μπορώ να εναποθέσω τα εργαλεία μου 
και το υλικό έτσι, όπως επιθυμώ. Οι 
συνάδελφοι πρέπει να προσέχουν, που 
περπατούν.

Εγώ εναποθέτω τα εργαλεία μου και το 
υλικό με ασφάλεια και δεν αφήνω σε 
καμία περίπτωση να δημιουργηθούν 
παγίδες σκοντάματος. Όταν είναι 
απαραίτητο, η επικίνδυνη περιοχή 
φράζεται.

x x
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505

Ποια δήλωση για τις διατάξεις ασφαλείας 
και τις οδούς διαφυγής είναι σωστή;

Οι διατάξεις ασφαλείας και οι οδοί 
διαφυγής δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να φραγούν.

Οι διατάξεις ασφαλείας και οι οδοί 
διαφυγής επιτρέπεται να φραγούν για 
σύντομο χρόνο, για να μπορεί να 
εκτελεστεί η εργασία αποτελεσματικά.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, 
επιτρέπεται να φραγούν οι διατάξεις 
ασφαλείας και οι οδοί διαφυγής. x x x

506
Ποια δήλωση για τις διατάξεις ασφαλείας 
είναι σωστή;

Για τους συνεργάτες των εργοληπτών η 
σήμανση της BASF είναι μόνο μια 
σύσταση.

Η απομακρύνετε και η παράκαμψη των 
διατάξεων ασφαλείας απαγορεύεται.

Η απομακρύνετε και η παράκαμψη των 
διατάξεων ασφαλείας επιτρέπεται σε 
περίπτωση έλλειψης χώρου.

x x x

507

Τι πρέπει να προσέξετε, όταν στην άνοδο 
σε μια σκαλωσιά υπάρχει μόνο ένα άδειο 
προστατευτικό κάλυμμα χωρίς 
πιστοποιητικό απελευθέρωσης;

Η άνοδος στη σκαλωσιά 
πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Η σκαλωσιά πρέπει να ελεγχθεί. Όταν 
όλα είναι εντάξει, η χρήση επιτρέπεται.

Η σκαλωσιά είναι κλειδωμένη και δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

x x

508
Τι πρέπει να κάνω, προτού ανέβω σε μια 
σκαλωσιά;

Πρέπει να ελέγξω τη σκαλωσιά για 
εμφανή ελαττώματα.

Τίποτα, επειδή η σκαλωσιά 
τοποθετήθηκε από μια ειδικευμένη 
εταιρεία.

Πρέπει να καταχωρηθώ ονομαστικά στο 
πιστοποιητικό απελευθέρωσης. x x

509

Τι πρέπει να κάνω, όταν διαπιστώσω ένα 
ελάττωμα σε μια σκαλωσιά;

Αφήνω το πιστοποιητικό 
απελευθέρωσης τοποθετημένο και 
πληροφορώ τον προϊστάμενό μου, ότι 
δεν μπορώ να εργαστώ.

Η διαπίστωση των ελαττωμάτων δεν 
είναι δική μου δουλειά, απλά τα αγνοώ 
και ελπίζω, ότι δε θα συμβεί τίποτα.

Πρέπει να τραβήξω το πιστοποιητικό 
απελευθέρωσης και να πληροφορήσω 
τον συνομιλητή μου στο εργοστάσιο . x x

510

Τι πρέπει να προσέξω, όταν εργάζομαι 
ψηλά;

Για την ασφάλεια των συναδέλφων μου 
φράζω την περιοχή εργασίας. Για τη 
δική μου ασφάλεια ασφαλίζομαι έναντι 
πτώσης.

Ασφαλίζομαι έναντι πτώσης, οι 
συνάδελφοί μου πρέπει να προσέχουν, 
ώστε να μην πέσει τίποτε πάνω στο 
κεφάλι τους, όταν περνούν από κάτω.

Πρέπει να ασφαλιστώ έτσι, ώστε να 
αισθάνομαι ασφαλής. Δεν υπάρχουν 
ακριβείς κανονισμοί. x x

511

Ποιο από τα ακόλουθα σήματα 
(εικονογράμματα) υποδεικνύει τη χρήση 
του ΠΕΠ έναντι πτώσης; x x

512

Ποιοι κανόνες ισχύουν για τη χρήση των 
διατάξεων και των συσκευών της BASF 
(π.χ. ανελκυστήρες φορτίων, περονοφόρα 
ανυψωτικά, γερανοί) από εξωτερικούς 
εργαζόμενους;

Οι ανελκυστήρες φορτίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, όταν το απαιτεί η 
εργασία. Μια σύντομη συνεννόηση με 
τον προϊστάμενό μου για την πορεία 
εργασίας είναι αρκετή.

Όλες οι  διατάξεις και οι συσκευές της 
BASF επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
επίσης και από εξωτερικούς 
εργαζόμενους, εφόσον δεν το 
απαγορεύει ρητά μια τοποθετημένη στις 
συσκευές απαγορευτική πινακίδα.

Οι ανελκυστήρες φορτίων, τα 
περονοφόρα ανυψωτικά και οι γερανοί 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο 
με ρητή έγκριση του εργοστασίου της 
BASF καθώς επίσης και με απόδειξη 
καταλληλότητας.

x x x

513
Τι πρέπει να κάνω, όταν κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της εργασίας μου δεν είμαι 
σίγουρος;

Συνεχίζω την εκτέλεση της εργασίας 
μου ευσυνείδητα και αμερόληπτα.

Διακόπτω την εργασία και ερωτώ 
σχετικά τους συναδέλφους μου ή τον 
συνομιλητή μου της BASF.

Ζητώ από τους συναδέλφους μου χωρίς 
περαιτέρω επεξήγηση, να 
ολοκληρώσουν για μένα την εργασία.

x x
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Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
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ΕρώτησηΑριθ. 
ερώτησης A B C BT AFHW

Ελληνικά

514
Πότε πρέπει να ενημερωθεί ένας 
συνεργάτης;

Το πολύ μία φορά τον χρόνο. Πριν την έναρξη της εργασίας και μετά 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Μόνο εάν έχει συμβεί κάποιο εργατικό 
ατύχημα. x

515

Πώς πρέπει να γίνεται η ενημέρωση για το 
θέμα των επικίνδυνων ουσιών;

Ο συνεργάτης διαβάζει τις οδηγίες 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών.

Ο προϊστάμενος παραδίδει το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας της επικίνδυνης 
ουσίας στους αντίστοιχους συνεργάτες 
για να το διαβάσουν.

Σε περίπτωση επικίνδυνων ουσιών 
πρέπει να ενημερωθεί προφορικά ο 
συνεργάτης στη βάση των οδηγιών 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών.

x

516

Τι πρέπει να κάνω ως προϊστάμενος, 
προτού αναθέσω στους συνεργάτες 
εργασίες πάνω σε μια σκαλωσιά;

Πρέπει να δηλώσω τις εργασίες 
τηλεφωνικά στον κατασκευαστή της 
σκαλωσιάς.

Πρέπει να ελέγξω την καταλληλότητα 
της σκαλωσιάς για τις προβλεπόμενες 
εργασίες και να τεκμηριώσω τον έλεγχο.

Τίποτε, επειδή οι συνεργάτες μου έχουν 
εμπειρία με εργασίες πάνω σε 
σκαλωσιές. x

601
Τι πρέπει να κάνω μετά την ολοκλήρωση 
της εργασία στη θέση εργασίας μου;

Μόλις τελειώσω, τακτοποιώ τη θέση 
εργασίας μου.

Όλα, όσα δε χρειάζομαι πλέον, μπορώ 
να τα αφήσω.

Μαζεύω τα εργαλεία μου και φεύγω.
x x

602

Τι πρέπει να κάνετε, όταν τελειώσετε μια 
εργασία, για την οποία είχε εκδοθεί μια 
άδεια;

Η άδεια μπορεί να αποσυρθεί σύμφωνα 
με τους κανονισμούς (απόρριψη μόνο 
στον κάλαθο αχρήστων, όχι στο 
έδαφος).

Πρέπει να δηλώσω στον εργοδηγό, ότι 
είμαι έτοιμος,η άδεια καταργείται, όταν 
είμαι έτοιμος.

Η άδεια πρέπει να υπογραφεί από ένα 
εξουσιοδοτημένο άτομο και να 
επιστραφεί στο εργοστάσιο που την 
έκδωσε.

x x

603

Τι πρέπει να κάνω με την άδεια, όταν 
πρέπει να διακόψω την εργασία μου μέχρι 
την επόμενη ημέρα;

Αυτό εξαρτάται από μένα: Όταν 
φοβάμαι, ότι θα χάσω την άδεια, την 
παραδίδω στο εργοστάσιο, διαφορετικά 
μπορώ να την πάρω μαζί μου.

Κρατώ την άδεια και την επιστρέφω, 
όταν ολοκληρωθεί η εργασία.

Η γνήσια άδεια πρέπει να επιστρέφεται 
πάντοτε πριν το σχόλασμα στο 
εργοστάσιο, ακόμη και όταν η εργασία 
δεν έχει ακόμη τελειώσει. 

x x

701

Τι σημαίνει το σήμα κινδύνου "yodeling 
sound"; (γρήγορα αυξανόμενη και 
μειωνόμενη ένταση του ηχητικού σήματος) 

Σήμα κινδύνου: Σταμάτημα της 
εργασίας και μετάβαση στο σημείο 
συλλογής. Μη χρησιμοποιήσετε τον 
ανελκυστήρα, τρέξτε κάθετα στην 
κατεύθυνση του ανέμου.

Σήμα προειδοποίησης: Λάβετε τα μέτρα 
ασφαλείας σύμφωνα μες τις υποδείξεις 
του εργοστασίου και περιμένετε 
περαιτέρω υποδείξεις.

Αναγγελία: Ανοίξτε τα παράθυρο και τις 
πόρτες, για να ακούγονται καλά όλες οι 
αναγγελίες.

x x x

702

Τι σημαίνει το σήμα κινδύνου "typhoon 
sound", (ηχητικό σήμα με περιοδική 
παύση)

Σήμα προειδοποίησης: Λάβετε τα μέτρα 
ασφαλείας σύμφωνα μες τις υποδείξεις 
του εργοστασίου και περιμένετε 
περαιτέρω υποδείξεις.

Αναγγελία: Ανοίξτε τα παράθυρο και τις 
πόρτες, για να ακούγονται καλά όλες οι 
αναγγελίες.

Σήμα κινδύνου: Σταμάτημα της 
εργασίας και μετάβαση στο σημείο 
συλλογής. Μη χρησιμοποιήσετε τον 
ανελκυστήρα, τρέξτε κάθετα στην 
κατεύθυνση του ανέμου.

x x x
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703

Τι πρέπει να προσέξω, όταν σε περίπτωση 
συναγερμού πηγαίνω στη θέση 
συγκέντρωσης;

Πρέπει να πάω γρήγορα στη θέση 
συγκέντρωσης, πηγαίνοντας κάθετα 
στην κατεύθυνση του ανέμου.

Πρέπει να φθάσω στη θέση 
συγκέντρωσης όσο το δυνατό 
γρηγορότερα.

Πρέπει να πάω γρήγορα στη θέση 
συγκέντρωσης, σε αυτή την περίπτωση 
δεν πρέπει να προσέξω καμία 
ιδιαιτερότητα.

x x x

704
Τι πρέπει να κάνω περίπτωση συναγερμού 
με την κάρτα δήλωσής μου;

Αφήνω την κάρτα δήλωσης στον 
πίνακα δηλώσεων, η ξεδήλωση γίνεται 
στη θέση συγκέντρωσης.

Παίρνω την κάρτα δήλωσης από τον 
πίνακα δηλώσεων και την αναρτώ ξανά 
στη θέση συγκέντρωσης.

Η κάρτα δήλωσης σε περίπτωση 
συναγερμού δεν έχει κανέναν 
ενδιαφέρον.

x x x

705

Βλέπετε πρώτος ένα σοβαρό ατύχημα. Τί 
κάνετε πρώτα;

Από μια συσκευή του εργοστασίου 
καλώ τον τηλεφωνικό αριθμό 112 ή από 
το κινητό τηλέφωνο 0621/60-112 και 
προσφέρω τις πρώτες βοήθειες.

Μιλάω γι’ αυτό με άλλα άτομα ή με 
συναδέλφους. Η ομιλία ανακουφίζει.

Συμπληρώνω αμέσως μια αναφορά 
ατυχήματος, για να μην υπάρχει καμία 
καθυστέρηση στην ιατρική περίθαλψη. x x x

706
Πού βρίσκω τον αριθμό κλήση έκτακτης 
ανάγκης;

Πάνω στην άδεια. Οι τεχνίτες έχουν πάντοτε ένα 
σημείωμα με τους αριθμούς κλήσης 
έκτακτης ανάγκης στην εργαλειοθήκη 

Στον κανονισμό συναγερμού και στην 
πίσω πλευρά της BASF ταυτότητάς 
μου.

x x x

707

Ένας συνάδελφος τραυματίστηκε κατά την 
εργασία ελαφρά στο χέρι. Τι κάνετε;

Κολλάω ένα τσιρότο, μετά μπορεί ο 
συνάδελφος να συνεχίσει την εργασία.

Σε περίπτωση τραυματισμών 
ανεξάρτητα από τον βαθμό 
σοβαρότητας πρέπει να καλείται 
πάντοτε το ασθενοφόρο.

Τίποτα, επειδή ο συνάδελφος μπορεί να 
το φροντίσει ο ίδιος.

x x x

708

Κατά την εργασία σε μια σωλήνωση 
εξέρχεται ένα άγνωστο υγρό. Έχετε μερικά 
πιτσιλίσματα πάνω στο δέρμα. Τι κάνετε;

Αυτά στεγνώνουν ξανά, συνεχίζετε 
απλά την εργασία.

Χρησιμοποιείτε τον ΠΕΠ για το 
σκούπισμα και σε περίπτωση που είναι 
απαραίτητο, πλένετε καλά το αντίστοιχο 
σημείο. Μετά μπορείτε να συνεχίσετε 
την εργασία.

Πλένετε καλά το αντίστοιχο σημείο 
(ενδεχομένως χρησιμοποιήστε ντους 
έκτακτης ανάγκης) και πραγματοποιείτε 
μια κλήση έκτακτης ανάγκης. 
Πληροφορείτε το εργοστάσιο και τον 
προϊστάμενο.

x x

709
Πόσο πρέπει να μείνω κάτω από το ντους 
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
διαβρωχής με το προϊόν;

Παραμένω κάτω από το ντους έκτακτης 
ανάγκης, μέχρι να φθάσει η υπηρεσία 
διάσωσης.

Μόλις έχω την αίσθηση, ότι δεν είμαι 
πλέον βρεγμένος με το προϊόν, μπορεί 
να τερματίσω το ντουζ.

Αυτό εξαρτάται από μένα, επειδή γι’ 
αυτό δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. x x x

710

Ένας συνάδελφος έχει ένα ατύχημα. Τι 
πρέπει να γίνει πέρα από την παροχή 
πρώτων βοηθειών;

Τίποτα, όταν το πλήρωμα του 
ασθενοφόρου έχει ειδοποιηθεί, θα 
φροντίσει για όλα.

Κάθε εργολήπτης είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος για τις απαραίτητες 
δηλώσεις προς την επαγγελματική 
ένωση και/ή την υπηρεσία. Πέραν 
αυτού είναι απαραίτητη μια άμεση 
ειδοποίηση του εκπροσώπου της 
BASF

Μια προφορική πληροφόρηση του 
εκπροσώπου της BASF είναι αρκετή, 
περαιτέρω ειδοποιήσεις δεν είναι 
απαραίτητες. x
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711

Ένας συνάδελφος βράχηκε με το προϊόν, 
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για 
παρακολούθηση. Τι πρέπει να κάνετε;

Πληροφορείτε τους συγγενείς και 
επισκέπτεστε τον συνάδελφο στην 
επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο.

Τίποτα, η υπηρεσία διάσωσης της 
BASF έχει ήδη αναλάβει όλα τα 
περαιτέρω.

Κάθε εργολήπτης είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος για τις απαραίτητες 
δηλώσεις προς την επαγγελματική 
ένωση και/ή την υπηρεσία. Πέραν 
αυτού είναι απαραίτητη μια άμεση 
ειδοποίηση του εκπροσώπου της 

x

712

Πριν από μερικές ημέρες ένας συνεργάτης 
της ομάδας εργασίας σας είχε ένα ατύχημα 
και ήταν σε αναρρωτική άδεια. Σήμερα 
έρχεται ξανά στην εργασία. Τι κάνετε;

Προγραμματίζετε ένα ραντεβού για μια 
διερεύνηση του συμβάντος και καλείτε 
γι’ αυτό εκτός από τον προϊστάμενό σας 
επίσης και τον εκπρόσωπο της BASF 
και τον εκπρόσωπο του εργοστασίου, 
στο οποίο έλαβε χώρα το ατύχημα.

Ο συνεργάτης μπορεί να αρχίσει ξανά 
με τη συνηθισμένη εργασία του. Η 
διερεύνηση του συμβάντος 
οργανώνεται από τον εκπρόσωπο της 
BASF, εσείς πρέπει όμως να λάβετε 
μέρος μαζί με τον αντίστοιχο 
συνεργάτη. 

Ο συνεργάτης μπορεί να αρχίσει ξανά 
με τη συνηθισμένη εργασία του.

x

713

Ένας από τους συνεργάτες σας είχε ένα 
ατύχημα και απουσιάζει για μερικές ημέρες. 
Τι πρέπει να οργανώσετε;

Οργανώνετε γρήγορα αντικατάσταση 
για τον απουσιάζοντα συνεργάτη, η 
εργασία πρέπει να συνεχιστεί.

Πληροφορείτε τον εκπρόσωπο της 
BASF, διεκπεραιώνετε τις απαραίτητες 
δηλώσεις στην επαγγελματική ένωση 
και/ή στην υπηρεσία και τεκμηριώνετε 
τα περιστατικά του ατυχήματος όσο 
είναι δυνατό, για την προετοιμασία της 
διερεύνησης του συμβάντος.

Απολύτως τίποτα, επειδή δεν 
προκαλέσατε εσείς το ατύχημα. Ο 
συνεργάτης θα έπρεπε να προσέχει 
καλύτερα. Για τη διερεύνηση του 
συμβάντος αρμόδια είναι η BASF.

x

714
Με ποιον τρόπο πληροφορείστε, ότι μετά 
από έναν συναγερμό δίδεται σήμα λήξης 
συναγερμού;

Νέο σήμα "yodeling sound" Νέο σήμα "typhoon sound" Μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας 
στη θέση συγκέντρωσης. ή με 
ανακοινώσεις μεγαφώνων.

x x x

801
Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά 
μου;

Εγώ και οι συνάδελφοί μου, ο καθένας 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια 

Η ομάδα ασφάλειας του εργοστασίου. Ο συνομιλητής μου στο εργοστάσιο 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά μου. x x x

802
Ποιος είναι αρμόδιος για την ασφάλεια των 
συνάδελφων μου;

Οι συνάδελφοί μου είναι όλοι ενήλικες 
και μπορούν να προσέχουν οι ίδιοι τον 
εαυτό τους.

Εγώ και οι συνάδελφοί μου, ο καθένας 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια 
όλων.

Υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
συνεργατών του είναι μόνο ο 
προϊστάμενος της γραμμής (επόπτης).

x x x

803

Πρέπει να επισημάνω σε άλλους τυχόν 
εσφαλμένη συμπεριφορά;

Εάν δεν αισθάνονται καλά με αυτό, δεν 
πρέπει να επικρίνω τους συναδέλφους 
και να επισημάνω τυχόν εσφαλμένη 
συμπεριφορά.

Όχι, η επισήμανση εσφαλμένης 
συμπεριφοράς σε άλλους, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε προστριβές.

Ναι, αυτό συμβάλλει σε περισσότερη 
ασφάλεια για όλους.

x x x

804

Επιτρέπεται εγώ ως εργολήπτης ή 
επισκέπτης συνεργάτης της BASF να 
επισημάνω εσφαλμένη συμπεριφορά;

Όχι, επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
προστριβές.

Ναι, αυτό συμβάλλει σε περισσότερη 
ασφάλεια για όλους.

Ένας συνεργάτες της BASF δεν μπορεί 
να ενεργεί λάθος. Ως εργολήπτης θα 
πρέπει να διαβάσω τον αντίστοιχο 
κανονισμό ακόμη μια φορά.

x x x


