Informații și reguli
privind securitatea
RO

Instrucțiuni pentru șantierul din Ludwigshafen

Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru toți angajații care intră
în incinta șantierului BASF SE pe jos sau cu un vehicul.
Se aplică următoarele restricții în întreaga incintă a fabricii:
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Reglementările privind traficul rutier din Germania
(StVO) și standardele de siguranță privind vehiculele
(StVZO) se aplică în întreaga incintă, cu următoarele
reglementări suplimentare:

Este interzis fumatul, focul deschis și utilizarea de
țigări electronice (inclusiv în vehicule).

• Viteza maximă 30 km/oră

Introducerea și consumul de băuturi alcoolice și alte
substanțe narcotice sunt interzise.

• Linie groasă (întreruptă):
“Cedare prioritate”

Fotografierea și filmatul sunt interzise. Toate aparatele
foto și dispozitivele electronice de înregistrare, inclusiv
dispozitivele de stocare materiale audiovizuale, trebuie
lăsate la intrare; excepție: telefoanele mobile cu cameră
foto.

• Linie roșie continuă de-a lungul
curbei/marginii benzii de circulație:
“Nu este permisă staționarea”
• Linie colorată întreruptă în mijlocul benzii
de circulație: “Nu este permisă parcarea”

Substanță periculoasă!
Țineți la distanță, nu atingeți.

• Oprire obligatorie: când ieșiți din șantier, la
traversarea unei borduri joase sau când ieșiți
din parcarea / zonele de încărcare de pe
marginea drumului
• Este interzisă parcarea sub poduri de conducte, deasupra capacelor hidranților de subteran și deasupra gurilor
de vizitare
• Cedați prioritate vehiculelor pe șine; șinele
trebuie păstrate libere; distanța minimă de
marginea exterioară a șinei: 1,5 m
• Vehiculele parcate cu încălcarea
reglementărilor vor fi ridicate pe cheltuiala
proprietarului.
• Bicicliștii trebuie să poarte cască de protecție;
ei nu au voie să meargă în paralel și nu au
voie să depășească alte vehicule pe
partea dreaptă

Numărul de identificare al companiei sau permisul
de acces de o zi trebuie prins de haină, la exterior,
și urtat la vedere.

În anumite zone se aplică următoarele restricții:
Nu sunt permise telefoanele mobile.
Vă rugăm să vă închideți telefonul mobil.
Puteți solicita anumite excepții la fața locului.
Nu este permis accesul persoanelor neautorizate.
Zonă potențial explozivă!
Este necesară purtarea unei încălțăminte cu
conductivitate. Dispozitivele electronice (de exemplu,
smartphone, smartwatch) sau sursele de aprindere
(de exemplu, brichete) sunt interzise. În această zonă
pot fi aduse numai dispozitive permise.
Biroul de informații: vă rugăm să comunicați la biroul de
informații atunci când intrați în incintă.
Ascensoarele de mărfuri fără ușă interioară rezis-tentă
pot fi folosite doar de persoane instruite. Regulile privind
alarma în interiorul clădirilor trebuie respectate.

• Păstrați o distanță de siguranță suficientă față de
vehiculele autopropulsate (AGV-uri – vehicule
ghidate automat)
• AGV-urile nu recunosc semnele mâinilor, nici gesturile
• AGV-urile au prioritate în intersecții
• Zonele marcate de încărcare-descărcare pentru AGV
nu trebuie blocate

Toate ordinele și instrucțiunile emise de echipele de securitate de pe șantier, membrii corpului de pompieri și personalul responsabil
pentru manevre trebuie respectate. Oricărei persoane care încalcă regulile și prevederile de mai sus i se poate interzice accesul pe șantier.
BASF SE nu va fi responsabilă pentru daune cauzate de acțiuni întreprinse cu încălcarea acestor reguli.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Numere de apel de urgență
Linie internă: divizia de pompieri/ambulanța

112

Securitatea pe șantier

110

Linie externă: divizia de pompieri/ambulanța

60-112

Securitatea pe șantier

60-110

Mobil: divizia de pompieri/ambulanța

0621 60-112

Securitatea pe șantier

0621 60-110

Proceduri în cazul unui defect operațional sau accident:
•P
 ăstrați distanța față de locația unde s-a produs incidentul.
•N
 u mergeți și nu circulați cu vehiculul prin pete de substanțe, de materiale solide neidentificate, de
praf, prin scurgeri de gaze sau de fum.

•N
 u intrați în zonele blocate. Nu obstrucționați operațiunile de salvare.
• În caz de pericol sau dacă auziți sunetul unei alarme (semnal intermitent sau care crește sau
descrește repede în intensitate): părasiți zona de pericol, dacă este posibil contrar direcției
vântului, sau
– intrați în clădirea cea mai apropiată împrejmuită, și
– găsiți biroul pentru raportări/control pentru a primi instrucțiuni cu privire la măsurile ulterioare.
– Dacă vă aflați într-un vehicul, părăsiți repede zona de pericol, fără a-i pune pe alții în pericol;
parcați vehiculul în așa fel încât să nu fie obstrucționat accesul către ieșirea pentru cazuri de urgență.

• În interiorul fabricilor, instalațiilor și clădirilor urmați întotdeauna instrucțiunile personalului
operațional.

• În caz de neregularități precum lichide care se scurg, nori de gaz sau accidente apelați
echipa de pompieri.

• În caz de probleme de sănătate încercați să obțineți asistență medicală sau apelați
serviciul de urgență.
Șantierul BASF din Ludwigshafen este supus Ordonanței germane pentru incidentele periculoase
(Störfallverordnung).
Autoritățile competente au primit informațiile cerute conform Ordonanței privind incidentele
periculoase.
În unitățile de producție, substanțele chimice sunt prelucrate în rezervoare sau în alte instalații.
Aceste reacții au loc deseori în condiții de presiune și temperatură înaltă. Materiile prime,
materialele auxiliare și produsele finite sunt stocate în unități adecvate.
Pe șantierul din Ludwigshafen se lucrează cu o mare parte din substanțele prevăzute în textul
ordonanței privind incidentele periculoase. Acestea pot avea în special următoarele caracteristici:
foarte toxice, toxice, periculoase pentru mediu, extrem de inflamabile, inflamabile, oxidante,
explozive și cancerigene.
Cauza unui incident poate fi focul, explozia sau emisia de substanțe toxice.

Protecția datelor:
Citiți online declarația noastră privind
confidențialitatea, scanând codul QR. În cazul în
care nu obțineți accesul la declarația online privind
confidențialitatea, vă rugăm să luați legătura cu
personalul companiei noastre.
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BASF va adopta măsurile adecvate pentru a împiedica accidentele sau, dacă acestea apar, pentru
a limita pe cât posibil efectele acestora. Răspunsul intern pentru cazuri de urgență și planul de
management al riscurilor au fost agreate cu autoritățile competente și sunt conforme cu răspunsul
extern pentru cazuri de urgență și planurile de managementul riscurilor.

