BEZPIECZEŃSTWO
W TRANSPORCIE

OBOWIĄZKOWY
UBIÓR

WYWROTKI
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1. Na magazynie surowca zwracać szczególną
uwagę na pracującą suwnicę.
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Ubranie musi
być zapięte.

2. Opuścić naczepę przed odjazdem z miejsca
rozładunku.
3. Nie podchodzić pod zsuwający się materiał.
4. Zakaz wchodzenia na naczepę z surowcem przed
rozładunkiem bez asekuracji.

INNE POJAZDY
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1. Zachować ostrożność podczas prac z urządzeniami pod ciśnieniem (okulary ochronne, bezpieczna
odległość).
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2. Podczas przebywania na cysternie bezwzględnie
stosować system asekuracji chroniący przed
upadkiem.

!

3. Na cysterny wchodzić tylko na stanowiskach
wyposażonych w system asekuracji.

01. KASK

4. Obowiązkowo stosować kliny pod koła

02. OKULARY OCHRONNE

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
PODCZAS PODJEŻDŻANIA POD
PUNKTY ZAŁADUNKOWE.
Możesz napotkać inne pojazdy
oraz elementy infrastruktury zakładu,
które znajdują się w pobliżu.
WWW.GORKA.COM.PL

Przy załadunku/rozładunku
cementu lub tlenku glinu

GÓRKA CEMENT

PRZEWODNIK

BHP

03. UBRANIE OSTRZEGAWCZE
04. DŁUGIE SPODNIE
05. BUTY ROBOCZE

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
Wierzymy, że jest ono ważne również dla
naszych gości. Prosimy zatem o przestrzeganie
wytycznych zawartych w naszym przewodniku.
10.05.2022 ZSZ PVI-p5 zal 2 wyd. II
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Stosuj kliny pod koła (za
wyjątkiem wywrotek).

Palenie tylko w
miejscach
wyznaczonych.
Postój dozwolony tylko
na parkingu i
stanowiskach
zaladunku/rozładunku

Bez uprawnień nie
wchodź w strefy
produkcyjne i
zamknięte obszary.
W razie zagrożenia
ewakuuj się do
najbliższego wyjścia.

Obowiązuje
ograniczenie prędkości
do 15 km/h.
Substancje chemiczne przestrzegaj zaleceń
podanych na
opakowaniu.

Nie usuwaj barier
i innych zabezpieczeń
Zakaz jazdy z otwartymi
drzwiami

Ochrona przed KORONAWIRUSEM

Zachowaj
dystans społeczny.
Myj ręce używając płynu
dezynfekcyjnego
lub mydła i wody.

Załadunek autocystern cementem G70
Loading of silo- trucks with G70 cement

Załadunek cementów w workach i BB
Loading of cement in bags and Big Bags

Rozładunek tlenku – nad młyny
Alumina Oxide unloading – above the mills

Rozładunek tlenku do silosów tlenku
Alumina Oxide unloading to oxide silos
Załadunek dla drobnych odbiorców
Loading for small customers
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Załadunek cementów w workach i BB
Loading of cement in bags and Big Bags

Zawrót autocystern G70
Return of the G70 silo- trucks
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Załadunek autocystern luzem
Loading of silo- trucks with bulk product

5

4 Załadunek cementów w workach i BB
4A Loading of cement in bags and Big Bags
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Załadunek dla drobnych odbiorców
Loading for small customer

CMS - centralny magazyn surowca

Tory Railway tracks

Drogi publiczne Public road
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Drogi zakładowe Internal road Buildings e
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Pakownia
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Miejsce suszenia autocystern

Kierownik Zmiany Shift Manager

Magazyn
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Nie biegaj.
Nie trzymaj rąk w
kieszeni.

Magazyn
surowca

Na cysternie
bezwzględnie używaj
systemu asekuracji do
pracy na wysokości.
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Nie wchodź w obszar
pracy suwnicy.

Dział Sprzedaży Sales Of fice

Stosuj wymagane środki
ochronne.

A
B

Uważaj na wózki
widłowe.

Budynk Buildings

Poruszaj się szlakami.
Gdy ich brak idź
krawędzią drogi.

Stanowiska załadunku cementu
Loading points

W celu zwiększenia
bezpieczeństwa teren
jest monitorowany.

Magazyn

chroń swoje oczy.
INFORMACJE

Na terenie zakładu występują
różne zagrożenia.
Zachowaj ostrożność !
ul. Lipcowa 58

W trakcie rozładunku surowców
lub podczas załadunku cementu
istnieje ryzyko
zapruszenia oczu.
Podczas tych prac obowiązkowo

Ważne
Piece

Chroń Swoje
Oczy

