
Varnostne informacije  
in predpisi 

Ta navodila veljajo za vse posameznike,ki vstopajo na območje 
podjetja BASF SE peš ali z vozilom. 

Naslednje omejitve veljajo v vseh prostorih:  

Kajenje, ogenj, odprti ogenj in uporaba elektronskih 
cigaret so prepovedani (vključno znotraj vozil). 

Prepovedano je vnašati in uživati alkoholne pijače ter 
druga opojna sredstva.

Fotografiranje in snemanje sta prepovedana.  
Vse fotoaparate in elektronske snemalne naprave, 
vključno z ustreznimi filmi in shranjevalnimi mediji, je 
treba odložiti pri vhodu; izjema: telefoni s fotoaparatom.

Nevarna snov!  
Ne približujte se ji in se je ne dotikajte.
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Identifikacijsko kartico podjetja ali dnevno dovolilnico  
je treba ves čas nositi na zunanji strani oblačil in  
na vidnem mestu. 

Na določenih območjih veljajo naslednje omejitve:

Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.  
Izklopite mobilni telefon. 
Izjeme je mogoče zahtevati na licu mesta.  

Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan

Potencialno eksplozivno območje! 
Nositi morate prevodno obutev.
Elektronske naprave (npr. pametni telefon, pametna ura) 
ali viri vžiga (npr. vžigalniki) so prepovedani.  
Na to območje lahko vnašate le dovoljene naprave.

Sprejemna pisarna: ob vstopu v objekt se javite v tej 
pisarni. 

Tovorna dvigala brez trdnih notranjih vrat lahko  
up-orabljajo samo usposobljene osebe. Znotraj zgradb  
je treba upoštevati predpise za alarmne naprave. .

Nemški cestnoprometni predpisi 
(StVO) in Standardi za zagotavljanje varnosti 
motornih vozil (StVZO)  veljajo v vseh prostorih ob 
upoštevanju naslednjih dodatnih predpisov:   

• Največja hitrost: 30 km/h

•  Široka črta (prekinjena črta):  
»Dovoljeno«

•  Neprekinjena rdeča črta vzdolž robnika/robu  
cestnega pasu:  
»Ustavljanje ni dovoljeno«

•  Obarvana prekinjena črta na sredini  
voznega pasu:  
»Parkiranje ni dovoljeno«

•  Obvezno ustavljanje: ko zapuščate delovišče, prečkate 
spuščen robnik ali zapuščate obcestno parkirišče/nak-
ladalne površine

•  Prepovedano parkiranje pod mostovi plinovoda, nad 
podzemnimi hidranti in nad vstopnimi jaški

•  Dovoljeno za tirna vozila; tirnice morajo biti  
brez ovir; najmanjša razdalja od zunanjega  
roba tirnice: 1,5 m

•  Vozila, parkirana v nasprotju s predpisi, se  
odstranijo na stroške lastnika

•  Kolesarji morajo nositi zaščitno čelado; ne  
smejo voziti drug ob drugem in ne smejo  
prehitevati drugih vozil po desni strani.

Navodila za mesto LudwigshafenSLO

Takoj je treba izpolniti vse zahteve in navodila, ki jih dajejo varnostno osebje na licu mesta, člani gasilske brigade na licu mesta 
in ranžirno osebje. Vsakemu posamezniku, ki krši zgoraj omenjena navodila in predpise, se lahko zavrne dostop do mesta. BASF 
SE ne odgovarja za morebitno škodo, ki jo povzročijo dejanja, s katerimi se kršijo ta pravila.  

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

•  Vzdržujte dovolj veliko razdaljo do samovoznih vozil (AGV)
•  AGV ne prepozna znakov, ki jih opravite z roko, npr. gest 
•  AGV ima v krožišču prednost
•  Označena območja za natovarjanje vozil AGV morajo biti  

vedno prosta



Postopki v primeru operativne okvare ali nesreče:
•  Ne približujte se kraju dogodka.

• Ne hodite ali vozite po mestu razlitja, neznanih trdnih snoveh, prahu, uhajajočih plinih ali dimu.

• Ne vstopajte v zaprta območja. Ne ovirajte reševalnih akcij.

•  V primeru nevarnosti ali opozorilnega zvočnega signala (signal z intervalnimi premori ali s hitro 
naraščajočim in padajočim tonom): zapustite območje nevarnosti, po možnosti v prečni smeri glede 
na veter, ali

–  vstopite v najbližjo zaprto zgradbo in

–  poiščite sprejemno pisarno/nadzorno sobo, kjer boste prejeli navodila glede nadaljnjih ukrepov.

–  Če ste v vozilu, hitro zapustite območje nevarnosti brez ogrožanja drugih; vozilo parkirajte tako, da 
z njim ne boste ovirali reševalnih ali evakuacijskih poti.

• Znotraj obratov, objektov in stavb vedno upoštevajte navodila operacijskega osebja.

•  V primeru nepravilnosti, kot so uhajanje tekočin, plinski oblaki ali nesreča, pokličite lokalno gasilsko 
brigado.

• V primeru zdravstvenih težav poiščite zdravniško pomoč ali pokličite reševalno službo.

Območje podjetja BASF v mestu Ludwigshafen je predmet nemškega Odloka o nevarnih dogodkih 
(Störfallverordnung). 

Pristojni organi so prejeli informacije, ki jih zahteva Odlok o nevarnih dogodkih. 

V proizvodnih objektih se kemične snovi predelujejo v cisternah za kemikalije ali drugi opremi.  
Te reakcije pogosto potekajo pod visokim tlakom in pri visokih temperaturah. Surovine ter vmesni  
in končni izdelki se shranjujejo v ustreznih objektih. 

V mestu Ludwigshafen se ravna z večino snovi, ki so navedene v Odloku o nevarnih dogodkih.  
Te imajo lahko zlasti naslednje lastnosti:  
so zelo strupene, strupene, nevarne za okolje, visoko vnetljive, vnetljive, oksidativne, eksplozivne  
in rakotvorne. 

Vzrok nesreče je lahko požar, eksplozija ali izpust strupenih snovi. 

BASF bo sprejel ustrezne ukrepe, da bi preprečil nesreče ali, v primeru njihovega pojava, omejil  
njihove učinke, kolikor je to mogoče. Interni načrti za ukrepanje v izrednih primerih in obvladovanje 
tveganja so usklajeni s pristojnimi organi ter so v skladu z zunanjimi načrti za ukrepanje v izrednih 
primerih in obvladovanje tveganja.

       Številke za klic v sili  
Interna linija: gasilci/reševalci  112 Lokalna varnostna služba  110
Zunanja linija: gasilci/reševalci   60-112 Lokalna varnostna služba  60-110 
Mobilni telefon: gasilci/reševalci  0621 60-112 Lokalna varnostna služba  0621 60-110
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Redaktorji:   Abteilung ESM/ WWA 
Telefon: 0621 60-43064

Dodatne informacije:  Oddelek za varnost in obvladovanje tveganja   
 Telefon: 0621 60-99955

Varstvo podatkov:

našo izjavo o varstvu podatkov preberite v  
spletu, tako da skenirate kodo QR.  
V primeru, da nimate dostopa do spletne  
izjave o varstvu podatkov, se obrnite  
na naše osebje.


