INFORMACJE DLA GOŚCI

WITAMY W H+H DEUTSCHLAND

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA

Dla H+H Deutschland GmbH bezpieczeństwo i ochrona
zdrowia naszych pracowników i gości są ważnymi
celami przedsiębiorstwa.

Należy przez cały czas nosić kamizelkę
ochronną, obuwie robocze i okulary
ochronne.

Niniejsze wskazówki mają na celu poinformowanie
wszystkich gości o najważniejszych zasadach
bezpieczeństwa obowiązujących w naszych zakładach.

Ze względów higienicznych należy
w miarę możliwość przynieść własne
obuwie robocze.

Prosimy o przestrzeganie tych reguł podczas pobytu
w naszej firmie.

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA
Rejestracja
Przed wejściem na teren naszego zakładu
produkcyjnego należy zgłosić się do kierownictwa
zakładu.

Należy zachowywać ostrożność i uważać
na ruch w zakładzie, zwłaszcza na
skrzyżowaniach dróg i przejściach dla
pieszych.

Parkowanie
Goście zakładu powinni korzystać z parkingu dla gości.

Zabrania się wstępu na ten obszar
osobom nieupoważnionym!

W przypadku pożaru
Należy kierować się oznakowaniami dróg
ewakuacyjnych i ratunkowych oraz miejsc zbiórki.
Należy być w pobliżu swojej osoby do kontaktu.
Pokieruje ona Państwa do miejsca zbiórki.
Po alarmie pożarowym nie wolno pod żadnym pozorem
wchodzić ponownie do budynku bez wyraźnej zgody
gospodarza.
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Należy przez cały czas zachowywać
wymaganą prędkość 10 km/h!
Nie wolno dotykać maszyn ani
podzespołów (niebezpieczeństwo
zranienia)!

Fotografowanie jest dozwolone wyłącznie
po uzyskaniu wyraźnej zgody!

Zabronione jest palenie tytoniu, ogień i otwarte
źródła światła w budynkach!
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W SYTUACJI AWARYJNEJ
Zadzwonić pod numer alarmowy
(patrz „Ważne numery telefonów“)

Opuścić miejsce zagrożenia korzystając
z oznaczonych dróg ewakuacyjnych.

Udać się do miejsca zbiórki.

Przez złożenie podpisu potwierdzam, że
przeczytałem (-am) i zrozumiałem (-am)
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

KIEROWNICTWO ZAKŁADÓW
PRODUKUJĄCYCH CEGŁĘ SILIKATOWĄ:
BABENHAUSEN

+49 6073 728149

DEMMIN

+49 3998 275220

DREZNO

+49 351 8178740

DURMERSHEIM

+49 7245 806450

HERZFELDE

+49 33434 44729

KAVELSTORF

+49 38208 62514

KRONAU

+49 7245 806450

NIEDERRIMSINGEN

+49 7668 9960810

BHP
CEGŁA
SILIKATOWA:

+49 152 59892709
+49 173 5399320

KIEROWNICTWO ZAKŁADÓW
PRODUKUJĄCYCH BETON
KOMÓRKOWY:
HAMM
+49 2388 3070139
ŁUŻYCE

Miejscowość, data

WITTENBORN I + II +49 4554 700168
BHP BETON
KOMÓRKOWY:

Nazwisko drukowanymi literami

+49 3520 551451

+49 162 2008905

TELEFON ALARMOWY
SŁUŻBY RATUNKOWE /
STRAŻ POŻARNA:
112

Podpis

POLICJA
:
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Dziękujemy za uwagę! Życzymy Państwu
bezpiecznego, przyjemnego i interesującego
pobytu w naszej firmie!
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