Biztonsági tájékoztató és
szabályok
HU

Utasítások a ludwigshafeni telephely részére

Az utasítások az összes személyre vonatkoznak, aki a BASF SE
telephelyére gyalogosan vagy járművel belép.
A létesítmény területén a következő korlátozások érvényesek:

A dohányzás, nyílt láng és az elektromos cigaretta
használata tilos (járműveken belül is).

• A maximális megengedett sebesség 30 km/h

Alkoholtartalmú italok és más kábító/bódító szerek b
ehozatala és fogyasztása tilos.

• Széles vonal (szaggatott vonal):
„Elsőbbségadás kötelező!”

Fényképek és filmek felvétele tilos.

• Folytonos vörös vonal az útpadka/sáv szegélye mentén:
„Megállni tilos”.

Minden kamerát és más elektronikus adatrögzítőeszközt,
beleértve a hozzájuk tartozó filmet és adattároló eszközt,
el kell helyezni a kapunál; kivétel: kamerás telefonok.
Veszélyes anyag!
Tartson megfelelő távolságot, kézzel hozzányúlni tilos.
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A Németországi Közúti Közlekedési Szabályok
(StVO) és a Közúti Forgalomban való Részvétel
Engedélyezési szabályai (StVZO) a létesítmény
teljes területén érvényesek, a következő további
szabályok alkalmazásával:

A vállalati azonosítókártyát vagy ideiglenes belépőkártyát
a felsőruházaton kell viselni, mindenkor látható helyen

Egyes helyeken a következő korlátozások érvényesek:
Tilos a mobiltelefonok használata.
Kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat.
Ez alól helyben lehet felmentést kérni.
Illetéktelenek számára tilos a belépés.
Robbanásveszélyes terület! Vezető lábbeli viselése
kötelező!
Elektromos eszközök (pl. okostelefon, okosóra) vagy
gyulladást okozó eszközök (pl. öngyújtó) használata tilos.
Erre a területre csakis a jóváhagyott eszközöket szabad
bevinni.
Bejelentkezési iroda: kérjük, itt jelentkezzen be, amikor
belép a létesítménybe.
A folytonos belső ajtóval nem rendelkező teherlifteket
csak szakképzett személyek használhatják. Az épületeken
belül riasztási szabályokat be kell tartani.

• Szaggatott színes vonal a sáv közepén:
„Várakozni tilos”
• Kötelező megállni: üzemi terület elhagyásakor,
süllyesztett útpadkán áthaladáskor, vagy útszéli
parkolóhelyek/rakodóhelyek elhagyásakor.
• Tilos várakozni csőhidak alatt, föld alatti tűzcsapok
és csatornanyílások felett
• Elsőbbségadás kötelező vasúti járművek részére;
a síneket szabadon kell hagyni; a sín külső
szegélyétől minimum 1,5 m távolságot
kell tartani
• A várakozási szabályokat megsértő járműveket
a tulajdonos költségére elvontatjuk.
• A kerékpárosoknak védősisakot kell viselniük;
nem lehet egymás mellett kerékpározni, és
kerékpárral nem lehet jobbról elhaladni
más járművek mellett

• Tartson megfelelő biztonsági távolságot az önjáró
gépjárművektől (AGV-ktől)
• Az AGV járművek nem ismerik fel a kézjeleket és a
gesztusokat
• Az AGV járműveknek a kereszteződésekben elsőbbségük
van
• A kijelölt AGV rakodási zónákat szabadon kell tartani

A telephely biztonsági szolgálata, a telephelyi tűzoltóság és a tolatószemélyzet által adott utasításokat azonnal
követni kell. Azon személyek számára, akik megsértik a fenti szabályokat, megtiltható a telephelyre történő belépés. A BASF SE
nem felel az ezen szabályokat megsértő cselekmények okozta károkért.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Vészhelyzet esetén hívható számok
Belső telefonhálózaton: tűzoltók/mentők 112

Létesítmény biztonsági szolgálat 110

Külső telefonhálózaton: tűzoltók/mentők 60-112

Létesítmény biztonsági szolgálat 60-110

Mobil telefonhálózaton: tűzoltók/mentők 0621 60-112

Létesítmény biztonsági szolgálat 0621 60-110

Teendők üzemzavar vagy baleset esetén:
•T
 artózkodjon távol az esemény helyszínétől.
•N
 e menjen át gyalog vagy járművel kiszóródott, kiömlött anyagokon, azonosítatlan tárgyakon, poron,
szivárgó gázon vagy füstön.

•N
 e menjen be eltorlaszolódott területekre. Ne akadályozza a mentési munkálatokat.
•V
 eszély vagy vészjelző hang (szaggatott vagy gyorsan váltakozó magasságú hangjelzés)
megszólalása esetén hagyja el a veszélyes területet, lehetőleg széllel ellenkező irányban, vagy
– menjen be a legközelebbi zárt épületbe, és
– keresse meg a bejelentkezési irodát/vezénylőhelyiséget, hogy tájékozódjon a
további intézkedésekről.
– ha járműben tartozkodik, mások veszélyeztetése nélkül gyorsan hagyja el a veszélyes területet;
a járművet parkolja le olyan módon, hogy az ne képezzen akadályt a mentési vagy menekülési
utakon.

•Ü
 zemekben, létesítményekben és épületekben mindig kövesse az üzemeltetők utasításait.
•H
 a olyan rendellenességeket tapasztal, mint folyadékszivárgás, gázfelhők vagy balesetek,
hívja a telephelyi tűzoltóságot.

•E
 gészségkárosodás esetén hívjon orvosi segítséget vagy hívja a segélyhívó-szolgálatot.
A BASF ludwigshafeni telephelyére a német Ipari balesetekről szóló rendelet (Störfallverordnung)
vonatkozik.
Az illetékes hatóságok rendelkeznek az Ipari balesetekről szóló rendelet által
megkövetelt információkkal.
A gyártólétesítményekben vegyi anyagokat alakítanak át reakciós tartályokban és más
berendezésekben. Ezek a reakciók gyakran nagy nyomáson és magas hőmérsékleten mennek
végbe. A nyersanyagok, köztes termékek és a késztermékek tárolása megfelelő berendezésekben
történik.
A ludwigshafeni telephelyen a német Ipari balesetekről szóló rendeletben felsorolt anyagok jelentős
részét feldolgozzák. Ezekre különösen érvényesek a következők:
erőteljes mérgező hatásúak, környezetre veszélyesek, tűzveszélyesek, kis mértékben
tűzveszélyesek, oxidáló hatásúak, robbanásveszélyesek és karcinogén (rákkeltő) hatásúak.
A balesetek tüzet, robbanást vagy vegyi anyagok kiszabadulását eredményezhetik.

Adatvédelem:
Kérjük, hogy olvassa el online az adatvédelmi
nyilatkozatunkat oly módon, hogy beszkenneli a
QR-kódot. Amennyiben nem rendelkezik
hozzáféréssel az online adatvédelmi nyilatkozathoz
kérjük, hogy forduljon munkatársainkhoz.
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További infomációk: Biztonsági és kockázatkezelési osztály
Telefon: 0621 60-99955
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A BASF meg fogja tenni a balesetek megelőzésére, valamint balesetek bekövetkezésekor
az azok hatásának csökkentésére szolgáló intézkedéseket. A belső katasztrófaelhárítási és
kockázatkezelési terveket egyeztettük az illetékes hatóságokkal, a tervek összhangban vannak
a külső katasztrófaelhárítási és kockázatkezelési tervekkel.

