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Οδηγίες για τις εγκαταστάσεις του Ludwigshafen

Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν για όλα τα άτομα που εισέρχονται
στις εγκαταστάσεις της BASF SE, πεζοί ή με όχημα.
Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν εντός των κτιρίων:
Το κάπνισμα, η φωτιά, οι γυμνές φλόγες και η χρήση
ηλεκτρονικών τσιγάρων απαγορεύονται (ακόμη και εντός
των οχημάτων).
Απαγορεύεται η εισαγωγή και κατανάλωση
αλκοολούχων και λοιπών οινοπνευματωδών ποτών.
Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Όλες
οι κάμερες και οι ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής,
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων μέσων
κινηματογράφησης και αποθήκευσης, πρέπει να
παραδίδονται στην είσοδο, με εξαίρεση τα τηλέφωνα
που διαθέτουν κάμερα.
Επικίνδυνη ουσία!
Κρατήστε μια καλή απόσταση, μην αγγίζετε.
Tagesausweis

Mustermann
Musterbeispiel
Musteraustelldatum

30.04.2020

Η εταιρική ταυτότητα ή το πάσο ημέρας πρέπει να είναι
τοποθετημένα σε εμφανές σημείο πάνω στο ρουχισμό.

Σε συγκεκριμένες περιοχές ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
Η εξαίρεση είναι δυνατή κατόπιν αιτήματος στις
εγκαταστάσεις.
Απαγορεύεται η πρόσβαση σε άτομα δίχως
εξουσιοδότηση.
Δυνητικά εκρηκτική περιοχή!
Πρέπει να φοράτε επαγωγικά υποδήματα.
Απαγορεύονται οι ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ.
smartphone, smartwatch) ή οι πηγές ανάφλεξης (π.χ.
αναπτήρες). Μόνο οι επιτρεπόμενες συσκευές μπορούν
να εισάγονται σε αυτή την περιοχή.
Γραφείο αναφοράς: Παρακαλώ παρουσιαστείτε εδώ,
όταν εισέρχεστε στις εγκαταστάσεις.
Η χρήση των ανελκυστήρων φορτίων δίχως σταθερή
εσωτερική πόρτα επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο
προσωπικό. Οι κανονισμοί συναγερμού στο εσωτερικό
των κτιρίων πρέπει να τηρούνται.

Ο γερμανικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (StVO) και τα
Πρότυπα Ασφαλείας Μηχανοκίνητων Οχημάτων (StVZO)
ισχύουν σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων, με τους
εξής πρόσθετους κανονισμούς:

• Μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ/ώρα
• Ευρεία γραμμή (διακεκομμένηγραμμή): “Όριο”
• Συμπαγής κόκκινη γραμμή κατά μήκος του κράσπεδου/
της άκρης της λωρίδας κυκλοφορίας: „Απαγορεύεται
η στάση“

• Διακεκομμένη χρωματιστή γραμμή στη μέση της

λωρίδας κυκλοφορίας: „Απαγορεύεται η στάθμευση“

• Υποχρεωτική στάση: Κατά την έξοδο από τις

εγκαταστάσεις, τη μετάβαση από ένα χαμηλό κράσπεδο
ή κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης ή τις
περιοχές φόρτωσης

• Απαγορεύεται η στάθμευση κάτω από σωληνωτές

υδατογέφυρες, πάνω από υπόγειους κρουνούς και
πάνω από φρεάτια

• Όριο για οχήματα που κινούνται σε ράγες.

Οι ράγες πρέπει να διατηρούνται καθαρές. Ελάχιστη
απόσταση από το εξωτερικό άκρο της ράγας:
1,5 m

• Τα σταθμευμένα οχήματα κατά παράβαση των

κανονισμών θα ρυμουλκούνται και το κόστος της
ρυμούλκησης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη τους.

• Οι ποδηλάτες πρέπει να φορούν προστατευτικό

κράνος. Δεν επιτρέπεται να οδηγούνο ένας δίπλα
στον άλλον και απαγορεύεται να προσπερνούν άλλα
οχήματα από τη δεξιά πλευρά.

• Διατηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας από τα
αυτόματα οδηγούμενα οχήματα (AGV)
• Σήματα χεριών και χειρονομίες δεν αναγνωρίζονται
από τα AGV
• Τα AGV έχουν προτεραιότητα στις διασταυρώσεις
• Οι επισημασμένες ζώνες φόρτωσης των AGV
πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες

Επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση όλων των συστάσεων και οδηγιών του προσωπικού ασφαλείας των εγκαταστάσεων, των μελών της
πυροσβεστικής υπηρεσίας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού διαλογής. Είναι δυνατή η απαγόρευση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις
στα άτομα που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανονισμούς. Η BASF SE δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες που
προκλήθηκαν από ενέργειες λόγω παράβασης αυτών των κανονισμών.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης
Εσωτερική γραμμή: Πυροσβεστική υπηρεσία/ασθενοφόρο 112

Ασφάλεια εγκαταστάσεων 110

Εξωτερική γραμμή: Πυροσβεστική υπηρεσία/ασθενοφόρο 60-112

Ασφάλεια εγκαταστάσεων 60-110

Κινητό: Πυροσβεστική υπηρεσία/ασθενοφόρο

Ασφάλεια εγκαταστάσεων 0621 60-110

0621 60-112

Προβλεπόμενη διαδικασία σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ατυχήματος:
•Α
 πομακρυνθείτε από την τοποθεσία του συμβάντος.
•Μ
 ην περπατάτε ή οδηγείτε πάνω σε υγρά, στερεά που δε γνωρίζετε τη σύστασή τους, σκόνες,
διαρρέοντααέρια ή καπνό.

•Μ
 ην εισέρχεστε σε αποκλεισμένες περιοχές. Μην εμποδίζετε τις επιχειρήσεις διάσωσης.
•Σ
 ε περίπτωση κινδύνου ή ηχητικού σινιάλου έκτακτης ανάγκης (διακοπτόμενο σινιάλο ή σινιάλο

μεένταση που αυξάνεται και μειώνεται γρήγορα): Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου,
εφόσονείναι δυνατόν προς την αντίθετη κατεύθυνση ή
– εισέλθετε στο πλησιέστερο κτίριο και
– αναζητήστε το γραφείο αναφοράς/γραφείο ελέγχου για να λάβετε οδηγίες για τη λήψη
πρόσθετωνμέτρων.
– εάν επιβαίνετε σε όχημα, απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου άμεσα δίχως να θέσετε
σεκίνδυνο άλλα άτομα. Σταθμεύστε το όχημα δίχως να φράσσετε κάποια οδό διάσωσης ή διαφυγής.

•Ε
 ντός των εγκαταστάσεων και των κτιρίων ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του προσωπικού
λειτουργίας.

•Σ
 ε περίπτωση παρατυπιών, όπως διαρρέοντων υγρών, νεφών αερίου ή ατυχήματος, επικοινωνήστε
μετην πυροσβεστική υπηρεσία των εγκαταστάσεων.

•Σ
 ε περίπτωση βλάβης υγείας, αναζητήστε ιατρική βοήθεια ή καλέστε τις πρώτες βοήθειες.

Προστασία δεδομένων:
Διαβάστε την πολιτική μας για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων στο διαδίκτυο,
σαρώνοντας τον κωδικό QR. Εάν δεν έχετε
πρόσβαση στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων στο διαδίκτυο,
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας.

Επιμελητές: E
 SM/ WWA
Τηλέφωνο: 0621 60-43064
Πρόσθετες πληροφορίες:
Τμήμα Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνου
Τηλέφωνο: 0621 60-99955

Έκδοση: 11/2019

Οι εγκαταστάσεις της BASF στο Ludwigshafen υπόκεινται στον γερμανικό Κανονισμό Επικίνδυνων
Συμβάντων.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία που απαιτούνται από το Κανονισμό
Επικίνδυνων Συμβάντων.
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής, η μετατροπή των χημικών ουσιών πραγματοποιείται σε δεξαμενές
αντίδρασης ή σε άλλο εξοπλισμό. Αυτές οι αντιδράσεις συχνά πραγματοποιούνται υπό υψηλή πίεση και
υψηλές θερμοκρασίες. Οι πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα αποθηκεύονται
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Στις εγκαταστάσεις του Ludwigshafen, εκτελούνται εργασίες με το μεγαλύτερο αριθμό των ουσιών που
αναγράφονται στον Κανονισμό Επικίνδυνων Συμβάντων. Ειδικότερα, οι ουσίες αυτές μπορούν να
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
πολύ τοξικές, τοξικές, επικίνδυνες για το περιβάλλον, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες, οξειδωτικές,
εκρηκτικές και καρκινογενείς.
Η αιτία ενός ατυχήματος μπορεί να είναι φωτιά, έκρηξη ή διαρροή τοξικών ουσιών.
Η BASF θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συμβάντων ή, σε περίπτωση εμφάνισής τους,
θα περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό τους. Οι εσωτερικές πρώτες βοήθειες και τα
σχέδια διαχείρισης κινδύνων έχουν συντονιστεί από τις αρμόδιες αρχές και συνάδουν με τις εξωτερικές
πρώτες βοήθειες και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων.

