Informacje i przepisy
dotyczące bezpieczeństwa
PL

Instrukcje dotyczące zakładu w Ludwigshafen

Niniejsze instrukcje mają zastosowanie do wszystkich osób
wchodzących lub wjeżdżających na teren zakładu BASF FE.
Na terenie całego zakładu obowiązują następujące ograniczenia:
Zabrania się palenia papierosów, używania otwartego
ognia i palenia papierosów elektronicznych (także w
pojazdach).
Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych i innych środków odurzających.
Zabrania się robienia zdjęć i filmowania.
Wszystkie aparaty fotograficzne i urządzenia rejestrujące,
w tym odpowiednie klisze i nośniki danych, należy
zdeponować przy wejściu; wyjątek stanowią telefony
wyposażone w aparat fotograficzny.
Substancja niebezpieczna
Zachować dystans, nie dotykać.
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Na wierzchu ubrania należy umieścić identyfikator firmy
lub kartę dzienną tak, aby były one stale widoczne.

W niektórych obszarach obowiązują następujące ograniczenia:
Zakaz używania telefonów komórkowych. Należy
wyłączyć telefon komórkowy. Prośby o rozpatrzenie
wyjątkowych przypadków można składać na miejscu.
Zakaz wstępu nieupoważnionych osób.
Strefa zagrożona wybuchem!
Obowiązek noszenia obuwia przewodzącego.
Urządzenia elektroniczne (np. smartfony, smartwatche)
lub źródła zapłonu (np. zapalniczki) są zabronione.
Na ten obszar mogą być wnoszone wyłącznie dozwolone
urządzenia.
Biuro zgłoszeń – w tym miejscu należy zarejestrować się
przed wejściem do obiektu.
Z wind towarowych bez solidnych drzwi wewnętrznych
mogą korzystać wyłącznie przeszkolone osoby. Należy
przestrzegać przepisów dotyczących alarmów wewnątrz
budynków.

Na terenie zakładu obowiązują niemieckie
przepisy ruchu drogowego (StVO) i standardy
bezpieczeństwa pojazdów silnikowych (StVZO)
oraz następujące dodatkowe przepisy:
• Maksymalna prędkość wynosi 30 km/h
• Szeroka linia (przerywana linia):
„Ustąp”
• Ciągła czerwona linia wzdłuż krawężnika/krawędzi
pasa ruchu: „Zakaz postoju”
• Przerywana kolorowa linia na środku pasa ruchu:
„Zakaz parkowania”
• Obowiązek zatrzymania pojazdu – przy
opuszczaniu placu produkcyjnego, przej eździe przez
obniżony krawężnik lub opuszczaniu przydrożnego
parkingu/obszaru załadunkowego
• Zakaz parkowania pod mostami rurociągu, nad
podziemnymi hydrantami i studzienkami
• Nakaz ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom
szynowym; szyny należy utrzymywać w czystości;
minimalny dystans od zewnętrznej krawędzi
szyny – 1,5 m.
• Pojazdy zaparkowane w sposób niezgodny z
przepisami będą odholowywane na koszt właściciela.
• Rowerzyści powinni nosić kaski ochronne;
nie wolno jeździć na rowerach obok siebie ani omijać
innych pojazdów z prawej strony.

• Zachować bezpieczną odległość od samojezdnych
pojazdów transportowych (AGV)
• Pojazdy AGV nie rozpoznają sygnałów ręcznych
ani gestów
• Pojazdy AGV mają pierwszeństwo na skrzyżowaniach
• Oznakowane strefy załadunku pojazdów AGV nie mogą
być zastawione

Należy bezzwłocznie wykonywać wszystkie za polecenia i instrukcje pracowników ds. ochrony zakładu, członków zakładowej
straży pożarnej i pracowników manewrowych. Każda osoba, która naruszy powyższe zasady i przepisy, może nie zostać
wpuszczona na teren zakładu. Firma BASF SE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane
działaniem wynikającym z naruszenia tych zasad.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Numery alarmowe
Linia wewnętrzna: straż pożarna/pogotowie

112

ochrona obiektu

110

Linia zewnętrzna: straż pożarna/pogotowie

60-112

ochrona obiektu

60-110

Telefon komórkowy: straż pożarna/pogotowie

0621 60-112

ochrona obiektu

0621 60-110

Postępowanie w przypadku usterki operacyjnej lub wypadku:
•N
 ależy trzymać się z dala od miejsca wypadku.
•N
 ie chodzić ani nie jeździć po miejscu znajdowania się wycieków, niezidentyfikowanych substancji
stałych, pyłów, wyciekających gazów lub dymu.

•N
 ie wchodzić na teren zablokowanych obszarów. Nie utrudniać działań ratowniczych.
•W
 przypadku niebezpieczeństwa lub dźwięku sygnału alarmowego (sygnał przerywany lub o
dźwięku szybko narastającym i opadającym) należy opuścić obszar niebezpieczny w miarę
możliwości zgodnie z kierunkiem wiatru bocznego lub
– wejść do najbliższego zamkniętego budynku oraz
– znaleźć biuro dokonywania zgłoszeń/dyspozytornię, aby uzyskać instrukcje dotyczące dalszego
postępowania.
– W przypadku przebywania w pojeździe należy szybko opuścić obszar niebezpieczny, nie
powodując zagrożenia innych osób; należy zaparkować pojazd w taki sposób, aby nie zablokować
dróg ratowniczych lub ewakuacyjnych.

•N
 a terenie zakładów, obiektów i budynków należy zawsze przestrzegać instrukcji personelu
operacyjnego.

•W
 przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak wyciek płynów, chmury gazu lub wypadek,
należy wezwać zakładową straż pożarną.

•W
 przypadku zaburzeń zdrowotnych należy wezwać lekarza lub pogotowie.
Zakład BASF w Ludwigshafen podlega niemieckiemu rozporządzeniu w sprawie niebezpiecznych
incydentów (Störfallverordnung).
Na podstawie ordynacji w sprawie niebezpiecznych incydentów właściwym organom zostały
przekazane stosowne wymagane informacje.
W zakładach produkcyjnych substancje chemiczne są przekształcane w zbiornikach reakcyjnych
lub za pomocą innego sprzętu. Reakcje te odbywają się często pod wysokim ciśnieniem lub
w wysokich temperaturach. Surowce, półprodukty i produkty końcowe przechowuje się w
odpowiednich pomieszczeniach.
Na terenie zakładu w Ludwigshafen obsługuje się większość substancji wymienionych w ordynacji w
sprawie niebezpiecznych incydentów. Substancje te mogą mieć zwłaszcza następujące właściwości:
bardzo toksyczne, toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, wysoko łatwopalne, łatwopalne,
utleniające, wybuchowe i rakotwórcze.
Przyczyną wypadków może być pożar, wybuch lub uwolnienie się toksycznych substancji.

Ochrona Danych:
Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się
z naszą polityką prywatności online. Jeśli nie
masz dostępu do polityki prywatności online,
prosimy o kontakt z pracownikami naszej firmy.

Wydawcy:	ESM/ WWA
Telefon: 0621 60-43064
Dodatkowe informacje:
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania
Telefon: 0621 60-99955

Wersja: 05/2019

Firma BASF podejmie odpowiednie działania w celu zapobiegania incydentom lub, w przypadku
ich wystąpienia, w celu maksymalnego ograniczenia ich skutków. Wewnętrzne plany reagowania
kryzysowego i zarządzania ryzykiem zostały skoordynowane z właściwymi organami i są zgodne
z zewnętrznymi planami reagowania kryzysowego i zarządzania ryzykiem.

