Informações de Segurança
e Regulamentação
P

Instruções para o site Ludwigshafen

Estas instruções aplicam-se a todos os indivíduos que entram
na instalação da BASF SE a pé ou em veículos.
As seguintes restrições aplicam-se em todas as instalações:
Fumar, fazer fogo, chamas e o uso de cigarros eletrônicos são proibidos (incluindo em veículos).

• Velocidade máxima 30 km/hora

A importação e o consumo de bebidas alcoólicas e
outros produtos tóxicos são proibidos.

• Linha ampla (linha tracejada):
“Produzir”

Fotografia e filmagem são proibidas.
Todas as câmeras e dispositivos de gravação eletrônica,
incluindo a mídia de filmagem e de armazenamento
correspondentes, devem ser depositados no portão;
Exceção: telefones com câmera.

• Linha vermelha sólida ao longo do freio/borda
da pista: „Nenhuma parada permitida“

Substância perigosa!
Mantenha-se bem para trás, não toque nela.
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Os Regulamentos Alemães de Tráfego Rodoviário
(StVO) e Normas de Segurança de Veículos a Motor
(StVZO) aplicam-se a todas as instalações, com os
seguintes regulamentos adicionais:

O ID da empresa ou passe diário devem ser usados
sobre a roupa exterior e estar visíveis em todos os
momentos.

Em algumas áreas aplicam-se as seguintes restrições:
Proibido usar telefones celulares. Desligue seu telefone
celular. Podem ser solicitadas exceções no local.
Acesso proibido a pessoas não autorizadas.
Área potencialmente explosiva!
Calçado condutor deve ser usado. Dispositivos
eletrônicos (por exemplo, smartphone, smartwatch) ou
fontes de ignição (por exemplo, isqueiros) são proibidos.
Somente dispositivos permitidos podem ser trazidos
para esta área.

• Linha tracejada colorida no meio da pista:
„Nenhum estacionamento permitido“
• Parada obrigatória: ao sair de canteiros de obras,
atravessando um freio reduzido, ou saindo de estacionamento/áreas de carga na estrada
• Estacionamento proibido debaixo de pontes de gasodutos, em cima de hidrantes subterrâneos e em cima
de poços de inspeção
• Produção para veículos ferroviários; os trilhos devem
ser mantidos limpos; distância mínima
a partir da borda do trilho exterior: 1,5 m
• Os veículos estacionados em violação dos
regulamentos serão rebocados a expensas
do proprietário.
• Os ciclistas devem usar um capacete de proteção;
eles nãopodem andar lado a lado e não podem ultrapassar outros veículos pela direita

• Manter uma distância de segurança suficiente em
relação a veículos guiados automaticamente (AGV)
• Sinais com as mãos, como gestos, não são detectados pelo AGV
• Os AGV têm prioridade nos cruzamentos
• As zonas de carga de AGV assinaladas devem ser
mantidas desimpedidas

Todas as ordens e instruções dadas pelo pessoal de segurança local, membros do corpo de bombeiros local e pessoal de
manobras devem ser seguidos imediatamente. Qualquer indivíduo que viole as normas e regulamentos acima referidos
pode ser negado o acesso ao site. A BASF SE não será responsável por quaisquer danos causados por ações em
violação destas regras.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Números de emergência
Linha interior: Departamento de incêndio/ambulância

112

Segurança do local

110

Linha exterior: Departamento de incêndio/ambulância

60-112

Segurança do local

60-110

0621 60-112

Segurança do local

0621 60-110

Móvel: Departamento de incêndio/ambulância

Procedimentos em caso de avaria ou acidente operacional:
•M
 antenha-se longe do local do incidente.
•N
 ão caminhe ou dirija através de derramamentos líquidos, sólidos não identificados, poeiras,
vazamento de gases ou fumaça.

•N
 ão entre em áreas bloqueadas. Não obstrua as operações de resgate.
•E
 m caso de perigo ou som de sinal de emergência acústica (sinal com pausas de intervalo ou tom
aumentando ou diminuindo rapidamente): Abandone a zona de perigo, se possível em uma direção
de vento lateral, ou
– entre no edifício fechado mais próximo, e
– Encontre o gabinete de relatório/sala de controle para receber instruções sobre novas medidas.
– Se estiver em um veículo, saia da área de perigo rapidamente sem pôr em perigo os outros;
estacione o veículo de tal forma que nenhum resgate ou rotas de fuga sejam obstruídas.

•D
 entro de usinas, instalações e edifícios, siga sempre as instruções do pessoal operacional.
•E
 m caso de irregularidades, tais como vazamento de líquidos, nuvens de gás, ou acidente,
chame o corpo de bombeiros local.

•E
 m caso de deficiências de saúde, procure assistência médica ou chame os serviços de
emergência.
O site BASF Ludwigshafen está sujeito à Portaria Alemã de Incidentes Perigosos
(Störfallverordnung).
As autoridades competentes receberam as informações exigidas pela Portaria de Incidentes
Perigosos.
Nas instalações de produção, as substâncias químicas são convertidas em tanques de reação
ou outro equipamento. Estas reações ocorrem frequentemente sob alta pressão e temperaturas
elevadas. Matérias-primas, produtos intermediários e produtos finais são armazenados em
instalações adequadas.
No site Ludwigshafen, a maior parte das substâncias listadas na Portaria de Incidentes Perigosos
são tratadas. Em particular, estas podem ter as seguintes características:
muito tóxicas, tóxicas, perigosas para o ambiente, facilmente inflamáveis, inflamáveis, oxidantes,
explosivas e cancerígenas.
A causa de um incidente pode ser incêndio, explosão, ou liberação de substâncias tóxicas.

Proteção de dados:
Use o código QR para ler a nossa política
de privacidade online. Caso não tenha acesso
à política de privacidade online, entre em
contacto com o nosso pessoal.

Editores: 	ESM/ WWA
Telefone: 0621 60-43064
Mais informações:
Departamento para a Segurança e Gestão de Riscos
Telefone: 0621 60-99955

Versão: 11/2019

A BASF vai tomar as medidas adequadas para evitar incidentes ou, em caso de ocorrência,
limitar seus efeitos, na medida do possível. Planos de resposta de emergência interna e de gestão
de risco foram coordenados com as autoridades competentes e estão de acordo com a resposta
de emergência externa e planos de gestão de risco.

