Güvenlik Bilgileri ve
Yönetmelikleri
TR

Ludwigshafen Tesisi İçin Talimatlar

Bu talimatlar yayan veya araç ile BASF SE tesisine giren herkes
için geçerlidir.
Tüm tesislerde aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
Sigara içmek, ateş yakmak, açık alevler ve elektronik
sigaraların kullanılması (araçların içinde dahil) yasaktır.

• Azami hız 30 km/saat

Alkollü içeceklerin ve diğer sarhoş edici içkilerin
getirilmesi ve tüketilmesi yasaktır.

• Aralıklı çizgi (kesik yol çizgisi):
“Yol ver”

Fotoğraf çekmek ve çekim yapmak yasaktır.
Tüm kameralar ve elektronik kayıt cihazları, ilgili film ve
depolama ortamı da dahil olmak üzere giriş kapısında
emanete bırakılmalıdır; İstisnai durumlar: kameralı
telefonlar.

• Şerit bordürü/kenarı boyunca düz kırmızı çizgi:
“Durmak yasaktır”

Tehlikeli madde!
Uzak durun, dokunmayın.
Tagesausweis

Mustermann
Musterbeispiel
Musteraustelldatum

30.04.2020

Tüm tesislerde aşağıdaki ek yönetmelikler ile
birlikte Alman Karayolları Trafik Yönetmelikleri
(StVO) ve Motorlu Taşıt Güvenlik Standartları
(StVZO) uygulanır:

Kıyafetinizin üzerine şirket kimlik kartı veya ziyaretçi
kartı takılmalı ve her zaman görünür olmalıdır.

Belirli bölgelerde aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır:
Cep telefonu kullanmak yasaktır. Lütfen cep telefonunuzu
kapatın.
Özel durumunuzu tesiste belirtebilirsiniz.
Yetkisi olmayan kişilerin girmesi yasaktır.
Potansiyel olarak paylayıcı alan!
İletken ayakkabı giyilmelidir. Elektronik cihazların
(ör. akıllı telefon, akıllı saat) veya ateşleme kaynaklarının
(ör. çakmak) kullanılması yasaktır. Bu alana sadece izin
verilen cihazlar getirilebilir.

• Şeridin ortasında kesik renkli yol çizgisi:
“Park etmek yasaktır”
• Durmak zorunludur: çalışma alanlarından çıkarken,
alçaltılmış bordürden geçerken veya yol kenarı park/
yükleme alanlarından ayrılırken
• Boru köprülerin altına, yer altı yangın musluklarının
üzerinde ve rogar kapaklarının üzerine park etmek
yasaktır
• Raylı taşıtlara yol verin; raylar görünür şekilde
tutulmalıdır; dış ray kenarından asgari uzaklık:
1.5 m
• Yönetmelikleri ihlal edecek şekilde park eden araçlar,
masrafları araç sahibine ait olmak üzere çekici ile
çekilecektir.
• Bisikletliler koruyucu bir kask takmalıdır;
yan yana bisiklet süremez ve diğer araçların sağından
geçemezler.

Bildirim ofisi: Lütfen fabrikaya girerken buraya bilgi verin.
Yekpare iç kapısı bulunmayan yük asansörleri yalnızca
eğitimli kişiler tarafından kullanılabilir. Bina içi alarm
yönetmeliklerine uyulmalıdır.

•O
 tonom araçlarla aranızda güvenliğinizi sağlayacak
şekilde yeterli mesafeyi koruyun
•O
 tonom araçlar el kol hareketlerini algılamaz
• Kavşaklarda otonom araçlara öncelik tanınması gerekir
• İşaretli otonom araç yükleme alanlarının boş tutulması
gerekir

Tesis güvenlik personeli, tesis yangınla mücadele ekibi üyeleri ve manevra personeli tarafından verilen tüm emirlere ve
talimatlara derhal uyulmalıdır. Yukarıdaki kuralları ve yönetmelikleri ihlal eden herkesin tesise girişi engellenebilir. BASF SE,
bu kuralları ihlal eden eylemler nedeniyle meydana gelen hiçbir kazadan sorumlu tutulamaz.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Acil telefon numaraları
Dahili hat: İtfaiye/ambülans
Harici hat: İtfaiye/ambülans
Cep: İtfaiye/ambülans

112
60-112
0621 60-112

Tesis güvenliği 110
Tesis güvenliği 60-110
Tesis güvenliği 0621 60-110

İşletme hatası veya kaza durumunda uygulanacak prosedürler:
•O
 lay yerinden uzaklaşın.
•Y
 ere dökülmüş sıvıların, tanımlanamayan katı maddelerin, toz birikintilerinin üzerinden ve sızıntı
gazların veya dumanın içinden yürümeyin veya araç kullanmayın.

•K
 apanmış bölgelere girmeyin. Kurtarma çalışmalarına engel olmayın.
•T
 ehlike veya akustik acil durum sinyalinin (aralıklı veya ses düzeyi hızla yükselen ve azalan sinyalin)
çalması durumunda: Tehlike bölgesinden, mümkünse rüzgarın yandan estiği yönde ayrılın veya
– en yakın kapalı binaya girin ve
– bu aşamadan sonra yerine getirilecek önlemler hakkında talimat almak için bildirim
ofisini/kontrol odasını bulun.
– bir araç içindeyseniz, diğer kişileri tehlikeye atmadan tehlike bölgesini hızlı bir şekilde
terk edin; aracı hiçbir kurtarma veya kaçış güzergahını engellemeyecek şekilde park edin.

•F
 abrikalar, tesisler ve binaların içinde her zaman işletme personelinin talimatlarına uyun.
•S
 ıvı sızıntısı, gaz bulutları gibi olağandışı durumlar veya kaza durumunda tesis yangın
söndürme ekibini arayın.

•S
 ağlığınızın bozulması durumunda tıbbi yardım isteyin veya acil servisi arayın.
BASF tesisi Ludwigshafen, Alman Tehlikeli Olay Kararnamesi‘ne (Störfallverordnung) tabidir.
Yetkili mercilere, Tehlikeli Olay Kararnamesi‘nce gereken bilgiler saplanmıştır.
Üretim tesislerinde kimyasal maddeler, reaksiyon tanklarında veya diğer ekipmanlarda
dönüştürülür. Bu reaksiyonlar genellikle yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar altında gerçekleşir.
Ham maddeler, ara ürünler ve nihai mamuller, uygun tesislerde depolanır.
Ludwigshafen tesisinde, Tehlikeli Olay Kararnamesi‘nde listelenen maddelerin büyük
bölümü işlenmektedir. Bunlar, özellikle aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:
çok toksik, toksik, çevre için tehlikeli, son derece yanıcı, yanıcı, oksitleyici, patlayıcı ve kanserojen.
Bir olayın nedeni, yangın, patlama veya toksik maddelerin atmosfere salınması olabilir.

Veri Koruma:
QR kodunu tarayarak gizlilik bildirimimizi
çevrim içi olarak okuyabilirsiniz. Çevrim içi
gizlilik bildirimine erişiminiz olmadığı takdirde
lütfen personelimizle temasa geçin.

Düzenleyenler: 	ESM/ WWA
Telefon: 0621 60-43064
Daha fazla bilgi: Güvenlik ve Risk Yönetimi Departmanı
Telefon: 0621 60-99955

Sürüm: 11/2019

BASF, olayları önlemek veya meydana gelmesi durumunda etkilerini mümkün olduğunca
sınırlamak için uygun tedbirleri alacaktır. Kurum için acil müdahale ve risk yönetimi planları,
yetkili merciler ile birlikte koordine edilmiştir ve kurum dışı acil müdahale ve risk yönetimi
planlarına uygundur.

