
 

  

Местоположение на предприятието Herdecke 

Добре дошли 

при групата Dörken 

Тази листовка важи за 
всички лица, които влизат 

пеша или с МПС на 
територията на 

предприятието от групата 
Dörken. 

Информации за 
безопасност и правила за 

поведение 
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На цялата територия на предприятието 
важи: 

Забранени са открит огън и пушене 
(това важи и в МПС). Пушенето е 
разрешено само в обозначените 
зони. 

Фотографирането и филмирането по 
принцип са забранени на цялата 
територия на предприятието. 

На цялата територия на 
предприятието скоростта на 
движение е 5 km/h. Важи 
правилникът за движение по 
пътищата (StVO). 

В определени области на предприятието 
важи: 

Забранено е използването на 
мобилни телефони. Мобилните 
телефони трябва да се изключат и да 
се съхраняват на сигурно място. В 
централата на разположение е 
възможност за съхраняване на 
обувки. 

Влизането на територията на 
предприятието се допуска, само 
ако това е необходимо за 
извършването на дейностите. 

В съответно обозначените области 
не се допуска влизането на лица с 
кардиостимулатори или метални 
протези. 

Влизане във взривоопасни зони се 
допуска само с разрешение на 
съответното производствено 
ръководство и след инструктаж. В тази 
зона са забранени електрически уреди. 
Преди влизането, защитните обувки 
трябва да се проверят за способността 
им да отвеждат електричество. 

Да се носят защитни очила 

Да се носи защита на слуха 

Посягането в работещи машини и 
съоръжения е най-строго 
забранено. 

Мотокарите винаги са с 
предимство. 

→ Да се следват разпорежданията 
 на служителите. 

→ Пропускът за външните фирми 
 или посетители да се носи 
 отворен и добре видим на 
 облеклото. 
→ Нарушаване на тези правила може 
 да доведе до извеждане от 
 предприятието. 

Когато прозвучи аларма за пожар, 
НЕЗАБАВНО напуснете сградата и 
отидете на маркираните сборни 
пунктове. Ще ги намерите на плана на 
гърба. 

В допълнение към това в определени зони 
важи: 

Лично защитно оборудване 

По принцип важи: 

Да се носят защитни обувки 

Да се носи сигнална жилетка 

Движението на заден ход на 
товарни и леки МПС е разрешено 
само с указващо лице. 

Централа/Охрана: 279 

(02330 63-) 
 

Пожарна: (0)-112 

Аварийно-спасителна  
служба/Спешен лекар: (0)-112 

Номера за 

аварийно 

повикване 


