Vestiging Herdecke

Hartelijk welkom
bij de Dörkengroup
Veiligheidsinformatie en
gedragsregels
Dit informatieblad geldt
voor iedereen die het
bedrijfsterrein van de
Dörkengroup betreedt of
berijdt
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Op het ganse bedrijfsterrein geldt:

In bepaalde zones van het bedrijf geldt:

Open vuur en roken (dit ook in
voertuigen) is verboden. Het roken is
alleen toegestaan op de gekenmerkte
plaatsen.

Het gebruik van mobiele telefoons is
verboden. Mobiele telefoons moeten
uitgeschakeld en op een veilige plaats
bewaard worden. Aan de centrale stat
een mogelijkheid ter beschikking om
de schoenen te bewaren.

Fotograferen en filmen is op het ganse
bedrijfsterrein verboden.

Als dusdanig gekenmerkte zones
mogen niet betreden worden door
personen met pacemakers of metalen
prothesen.

Op het ganse bedrijfsterrein moet 5
km/h
gereden
worden.
Het
verkeersreglement is van toepassing.

Explosiegevaarlijke zones mogen alleen
met toestemming van de productleiding
en na instructie betreden worden.
Elektrische toestellen zijn in deze zones
verboden. Vooraleer deze te betreden,
moeten de veiligheidsschoenen op
geleidbaarheid gecontroleerd worden.

Bedrijfszones mogen alleen betreden
worden wanneer dit nodig is voor de
uitvoering van de werken.

Zodra het brandalarm weerklinkt verlaat
u ONMIDDELLIJK het gebouw en begeeft
u
zich
naar
de
gemarkeerde
verzamelpunten. U vindt deze op het
plan aan de achterzijde.

Het is ten strengste verboden in
lopende machines en installaties te
grijpen.

Het achterwaarts rijden van truck en
personenwagen met aanhanger is
alleen
toegestaan
met
een
instructeur.

Vorkheftrucks hebben altijd
voorrang.

Noodnummers

Centrale/waakdienst:
(02330 63-)

279

Brandweer:
Reddingsdienst/Noodarts:

(0)-112
(0)-112

Persoonlijke beschermingsuitrusting
In principe geldt:

Veiligheidsschoenen dragen

Waarschuwingsvest dragen

Als aanvulling hierop geldt in bepaalde zones:
→

De aanwijzingen van het personeel
dienen gevolgd te worden.

→

De badge voor externe firma’s of
bezoekers moet open en goed
zichtbaar op de kleding gedragen
worden.

→ Een
schending
van
voorschriften
kan
tot
uitsluiting leiden.

deze
een

Beschermingsbril dragen

Gehoorbescherming dragen

