Информация и правила
за безопасност

a

Инструкции за обекта на Ludwigshafen

Тези инструкции се отнасят за всички физически лица, които влизат
пеша или с превозно средство в обекта на BASF SE.
Следните ограничения се прилагат навсякъде в обекта:
Пушене, огън, открити пламъци и употребата на електронни
цигари са забранени (включително в превозните средства).

• Максимална скорост 30 км/ч

Внасянето и консумацията на алкохолни напитки и
други вещества са забранени.

•Ш
 ирока линия (прекъсната линия):
“дай предимство”

Фотографирането и филмирането е забранено. Всички камери
и електронни записващи устройства, включително съответните
филми и носители за съхранение, трябва да бъдат депозирани
на портала; Изключение: мобилни телефони с камера.

•Н
 eпрекъсната червена линия по
протежение на бордюра/ръба на платното:
“Спирането не е разрешено”
•П
 рекъсната цветна линия по средата на
платното: “Паркирането не е разрешено”

Опасно вещество!
Дръжте го настрани и не го докосвайте.
Tagesausweis
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Немските Правила за движение по пътищата (StVO)и
Стандарти за безопасност на моторните превозни
средства (StVZO) се прилагат навсякъде в обектите,
със следните допълнителни разпоредби:

Фирменият ID или дневният пропуск трябва да се носи на
външната страна на дрехите и да бъде видим през цялото
време.

В някои случаи се прилагат следните ограничения:
Без мобилни телефони. Моля, изключете мобилния
си телефон.Изключения може да бъдат поискани на обекта.
Достъпът на неоторизирани лица е забранен.
Потенциално експлозивна зона! Трябва да се носят проводими
обувки.
Електронни устройства (например смартфон, смарт часовник)
или източници на запалване (например запалки), са забранени.
В тази зона могат да се внасят само разрешени устройства.

• З адължително спиране: при напускане
работни площадки, при пресичане на
нисък бордюр или при напускане на
крайпътен паркинг/товарни зони
•Н
 е е разрешено паркиране под
тръбопроводни мостове, над подземни
пожарни кранове и над шахти
• Даване на предимство на релсови превозни
средства; релсите трябва да са свободни;
минимално разстояние от външния ръб на
релсата: 1,5 м
•П
 ревозни средства, паркирани в нарушение
на разпоредбите, ще бъдат изтегляни за
сметка на собственика.
• К олоездачите трябва да носят предпазни
каски; те немогат карат един до друг и не
могат да преминават от дясно на други
превозни средства.

Служба за докладване: Моля, докладвайте тук при влизане в
обекта.
Товарни асансьори без твърда вътрешна врата могат бъдат
използвани само от обучени лица. Разпоредбите относно
алармата вътре в сградите трябва да бъдат спазвани.

• Спазвайте безопасна дистанция от самоходни
превозни средства
• Самоходните превозни средства не разпознават
знаци с ръка или жестове
• Самоходните превозни средства са с предимство
на кръстовище
• В обозначените зони за товарене на самоходни
превозни средства не трябва да има материали

Всички заповеди и инструкции, дадени от служителите по сигурността на обекта, членовете на пожарната служба на обекта и
персонала за маневриране, трябва да бъдат незабавно спазвани. Може да бъде отказан достъп до обекта на всяко лице, което
наруши горните правила и разпоредби. BASF SE няма да носи отговорност за вреди, причинени от действия в нарушение на
тези разпоредби.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Спешни номера
Вътрешна линия: Пожарна служба/Бърза помощ
Външна линия: Пожарна служба/Бърза помощ
Мобилни: Пожарна служба/Бърза помощ

112
60-112
0621 60-112

Охрана на обекта 110
Охрана на обекта 60-110
Охрана на обекта 0621 60-110

Процедури в случай на оперативна неизправност или злополука:
•С
 тойте далеч от мястото на инцидента.
•Н
 е преминавайте или карайте през разливи, неидентифицирани твърди частици, прах, изтичащи газове
или дим.
•Н
 е навлизайте в блокирани участъци. Не възпрепятствайте спасителни операции.
• В случай на опасност или звук на акустичен сигнал за авария (сигнал с интервални паузи или бързо
увеличаване и намаляване): Напуснете зоната на опасност, ако е възможно по посока срещу вятъра, или
– влезте в най-близката заградена сграда и
– намерите службата за докладване/контролната зала, за да получите инструкции за следващи стъпки.
– А ко се намирате в превозно средство, напуснете зоната на опасност бързо, без за застрашавате
останалите; паркирайте превозното средство така, че да не възпрепятства спасителни или
евакуационни пътища.
•Н
 а територията на предприятия, съоръжения и сгради, винаги следвайте инструкциите на обслужващия
персонал.
•В
 случай на нередности, като например течове, облаци газ или инцидент, се обадете на пожарната
служба на обекта.
•В
 случай на увреждания на здравето, потърсете медицинска помощ или се обадете на службите за спешна
помощ.
Обектът Ludwigshafen на BASF подлежи на немската Наредба за опасни инциденти (Störfallverordnung).
На компетентните органи е предоставена информацията, изисквана от Наредбата за опасни
инциденти.
В производствените мощности, химическите вещества се преобразуват в реакционни резервоари
или друго оборудване. Тези реакции често се извършват под високо налягане и високи температури.
Суровините, междинните и крайните продукти се съхраняват в подходящи съоръжения.
На обекта Ludwigshafen се борави с по-голямата част от веществата, посочени в Наредбата за опасни
инциденти. По-специално, те могат да имат следните характеристики:
силно токсични, токсични, опасни за околната среда, силно запалими, запалими, окисляващи,
експлозивни и канцерогенни.
Причината за инцидент може да е пожар, експлозия или изпускане на токсични вещества.

Защита на личните данни:
Прочетете нашата декларация за защита
на личните данни онлайн като сканирате
QR кода. Ако нямате достъп до онлайн
декларацията за защита на личните
данни, моля, свържете се с нашия екип.
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BASF ще предприеме подходящи мерки за предотвратяване на инциденти или, в случай на ъзникване,
ще ограничи последиците от тях, доколкото е възможно. Вътрешните планове за реагиране при
извънредни ситуации и за управление на риска са съгласувани с компетентните органи и са в
съответствие с външните планове за реагиране при извънредни ситуации и за управление на риска.

