
 SYTUACJE AWARYJNE

• Numer awaryjny EOC: 055 337 600

• Wyraźnie określ:
 > kim jesteś,
 > na czym polega sytuacja awaryjna,
 > gdzie miało miejsce zdarzenie.

• System powiadomień i sygnałów alarmowych

SYRENA ZNACZENIE DZIAŁANIE

- - - - - 15 sek.
Sygnał

ostrzegawczy

Przerwać spawanie,
szlifowanie i prace z

użyciem nieosłoniętych
płomieni.

_-_-_-_ 15 sek.
Mobilizacja

zespołu
interwencyjnego

Wezwanie wszystkich
członków zakładowej straży

pożarnej.

/\/\/\ 30 sek. Sygnał
ewakuacyjny

Udać się do miejsca zbiórki
w celu ewakuacji.

------- 10 sek. Koniec alarmu Można wznowić wszelkie
prace.

• W razie ewakuacji:
 > natychmiast przerwij pracę,
 > udaj się do miejsca zbiórki (patrz mapa),
 > zachowując jak największy spokój, idź w kierunku, z którego wiej wiatr,
 > dokładnie stosuj się do instrukcji dobiegających z głośników.
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EOC Belgium
Latex Division II

Broszura dotycząca 
bezpieczeństwa

Zawsze noś identyfikator i 
smycz w widocznym miejscu



 FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA

Nasze zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo

Firma EOC zobowiązuje się do dbania o zdrowie, bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie swoich pracowników, wykonawców, osób
odwiedzających oraz sąsiadów. Bezpieczeństwo ma ogromne
znaczenie dla Was, Waszych rodzin i dla nas wszystkich.
W przekonaniu EOC wszystkim wypadkom oraz urazom można
zapobiec. Bezpieczeństwo jest dla nas wyborem, a nie kwestią
poboczną. Chcemy zmniejszyć liczbę wypadków do zera, zaś Wy
jesteście częścią zespołu, który osiągnie ten cel.
Reguły bezpieczeństwa EOC
1. Każdemu wypadkowi można zapobiec.
2. Kierownicy odpowiadają za:
 2.1. Minimalizowanie ryzyka do akceptowalnego poziomu.
 2.2. Definiowanie przepisów i celów związanych z bezpieczeńst-

wem, bieżące monitorowanie uzgodnionych działań oraz zape-
wnianie zgodności w ich zakresie, ocenianie rezultatów w celu 
osiągania dyscypliny operacyjnej i nieustannego doskonalenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa.

 2.3. Zachęcanie współpracowników do bezpiecznej pracy.
3. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i kierowcy muszą:
 3.1. Mieć umiejętności wymagane do bezpiecznego wykonywania 

pracy.
 3.2. Zawsze przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych w 

dziedzinie bezpieczeństwa.
 3.3. Korygować niebezpieczne zachowania u siebie i u innych 

osób, a także promować i wzmacniać bezpieczne zachowania
 3.4. Natychmiast reagować w sytuacjach grożących wypadkiem 

oraz sytuacjach niebezpiecznych, a także zgłaszać takie sytuacje i 
podejmować odpowiednie kroki.

4. Pracowanie w sposób bezpieczny jest warunkiem zatrudnienia i 
obowiązkiem każdego



 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI)

• Noszenie poniższych ŚOI jest obowiązkowe na terenie całego 
zakładu EOC

• Informacje o dodatkowych ŚOI są umieszczane na tablicach
informacyjnych lub w pozwoleniach na wykonywanie prac. Przykład:

INNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Kask ochronny

Zakaz wnoszenia
telefonów komó-
kowych (do stref 

zagrożonych wybuchem)

Okulary ochronne Osłona twarzy

Obuwie ochronne

Maska
całotwarzowa

Odzież
fluorescencyjna

Odzież ochronna (długie 
rękawy +spodnie)

Fotografowanie
surowo wzbronione

(bez pozwolenia)

Palenie surowo
wzbronione

Ograniczenie
prędkości do 15

km/godz.

Rękawice 
ochronne



POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC

• Wszystkie prace są objęte wymogiem posiadania pozwolenia na
wykonywanie prac

Pozwolenie dla wykonawcy jest wydawane w dwóch kopiach. Jeden
egzemplarz jest przechowywany w dyspozytorni, a drugą kopię otr-
zymuje wykonawca.
Pozwolenie jest podpisywane jako dowód, że wykonawca właściwie
zrozumiał zlecane mu prace i proponowane środki, oraz że będzie
prawidłowo wykonywał swoje zadania.

• Konkretne prace mogą wymagać dodatkowych pozwoleń:

 

  HYGIENE RULES OF CONDUCT 

ZASADY HIGIENY W MIEJSCU PRACY

Zakaz wnoszenia
żywności i napojów 

do obszarów
produkcynych

Po każdej wizycie w
toalecie oraz przed

każdym posiłkiem należy
obowiązkowo umyć ręce

1. Odradza się noszenie jakiej-
kolwiek biżuterii, zegarków itp. w 
obszarze produkcyjnym i maga-
zynach.

2. Po skończeniu pracy zadbaj o 
czystość i porządek na 
stanowisku.

• Praca z ogniem
• Wchodzenie do przestrzeni
  zamkniętych
• Otwieranie rurociągów
• Prace przy instalacji 
  elektryznej
• Praca na rusztowaniach

• Korzystanie z podwyższonej
  platformy
• Wykopy
• Podnoszenie
• Łączenie środków ochrony



 ZŁOTE ZASADY 

5 
 

Podczas prac prowadzonych na
wysokości muszę stosować środki
chroniące przed upadkiem. Wszystkie
prace tego rodzaju są objęte wymogiem
przeprowadzenia oceny ryzyka.

Zabezpieczam się przed szkodliwymi
substancjami chemicznymi.
Narażenie na działanie środków
chemicznych musi być zminimalizowane.
Należy stosować odpowiednie ŚOI.
Wszystkie wycieki muszą zostać
niezwłocznie i prawidłowo sprzątnięte.

Przestrzegam procedury pracowania w
przestrzeniach zamkniętych. Wszystkie
prace w przestrzeniach zamkniętych są
objęte wymogiem posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.
Wszystkie połączone rurociągi lub źródła
energii muszą zostać zamknięte

Nie wyłączam żadnych systemów
bezpieczeństwa.
Nie wolno nigdy usuwać zabezpieczeń bez
zezwolenia. Łączenie jest dozwolone
wyłącznie pod warunkiem posiadania
ważnego pozwolenia na wykonywanie prac.

Przestrzegam procedury wykonywania
prac obarczonych ryzykiem
spowodowania pożaru. 
Wszystkie tego typu prace (spawanie,
szlifowanie itp.) wymagają posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.

1

2

3
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 PLAN EWAKUACJI EOC BELGIUM                                                          ADHESIVE DIVISION
EOC Belgium

Adhesive Division
Broszura dotycząca 

bezpieczeństwa

Zawsze noś identyfikator i 
smycz w widocznym miejscu

 SYTUACJE AWARYJNE

• Numer awaryjny EOC: 055 337 600

• Wyraźnie określ:
 > kim jesteś,
 > na czym polega sytuacja awaryjna,
 > gdzie miało miejsce zdarzenie.

• System powiadomień i sygnałów alarmowych

SYRENA ZNACZENIE DZIAŁANIE

/\/\/\ 30 sek. Sygnał
ewakuacyjny

Szybko udać się do
miejsca zbiórki.

• W razie ewakuacji:
 > natychmiast przerwij pracę,
 > udaj się do miejsca zbiórki (patrz mapa),
 > zachowując jak największy spokój, idź w kierunku, z którego wiej 

wiatr,
 > dokładnie stosuj się do instrukcji dobiegających z głośników.



 FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA

Nasze zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo

Firma EOC zobowiązuje się do dbania o zdrowie, bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie swoich pracowników, wykonawców, osób
odwiedzających oraz sąsiadów. Bezpieczeństwo ma ogromne
znaczenie dla Was, Waszych rodzin i dla nas wszystkich.
W przekonaniu EOC wszystkim wypadkom oraz urazom można
zapobiec. Bezpieczeństwo jest dla nas wyborem, a nie kwestią
poboczną. Chcemy zmniejszyć liczbę wypadków do zera, zaś Wy
jesteście częścią zespołu, który osiągnie ten cel.
Reguły bezpieczeństwa EOC
1. Każdemu wypadkowi można zapobiec.
2. Kierownicy odpowiadają za:
 2.1. Minimalizowanie ryzyka do akceptowalnego poziomu.
 2.2. Definiowanie przepisów i celów związanych z bezpieczeńst-

wem, bieżące monitorowanie uzgodnionych działań oraz zape-
wnianie zgodności w ich zakresie, ocenianie rezultatów w celu 
osiągania dyscypliny operacyjnej i nieustannego doskonalenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa.

 2.3. Zachęcanie współpracowników do bezpiecznej pracy.
3. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i kierowcy muszą:
 3.1. Mieć umiejętności wymagane do bezpiecznego wykonywania 

pracy.
 3.2. Zawsze przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych w 

dziedzinie bezpieczeństwa.
 3.3. Korygować niebezpieczne zachowania u siebie i u innych 

osób, a także promować i wzmacniać bezpieczne zachowania
 3.4. Natychmiast reagować w sytuacjach grożących wypadkiem 

oraz sytuacjach niebezpiecznych, a także zgłaszać takie sytuacje i 
podejmować odpowiednie kroki.

4. Pracowanie w sposób bezpieczny jest warunkiem zatrudnienia i 
obowiązkiem każdego

POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC

• Wszystkie prace są objęte wymogiem posiadania pozwolenia na
wykonywanie prac

Pozwolenie dla wykonawcy jest wydawane w dwóch kopiach. Jeden
egzemplarz jest przechowywany w dyspozytorni, a drugą kopię otr-
zymuje wykonawca.
Pozwolenie jest podpisywane jako dowód, że wykonawca właściwie
zrozumiał zlecane mu prace i proponowane środki, oraz że będzie
prawidłowo wykonywał swoje zadania.

• Konkretne prace mogą wymagać dodatkowych pozwoleń:

 

  HYGIENE RULES OF CONDUCT 

ZASADY HIGIENY W MIEJSCU PRACY

Zakaz wnoszenia
żywności i napojów 

do obszarów 
produkcynych

Po każdej wizycie w
toalecie oraz przed

każdym posiłkiem należy
obowiązkowo umyć ręce

 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI)

• Noszenie poniższych ŚOI jest obowiązkowe na terenie całego 
zakładu EOC

• Informacje o dodatkowych ŚOI są umieszczane na tablicach
informacyjnych lub w pozwoleniach na wykonywanie prac. Przykład:

INNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Kask ochronny

Zakaz wnoszenia
telefonów komó-
kowych (do stref 

zagrożonych wybuchem)

Okulary ochronne Osłona twarzy

Obuwie ochronne

Maska
całotwarzowa

Odzież
fluorescencyjna

Odzież ochronna (długie 
rękawy +spodnie)

Fotografowanie
surowo wzbronione

(bez pozwolenia)

Palenie surowo
wzbronione

Ograniczenie
prędkości do 15

km/godz.

Rękawice 
ochronne

1. Odradza się noszenie jakiej-
kolwiek biżuterii, zegarków itp. w 
obszarze produkcyjnym i maga-
zynach.

2. Po skończeniu pracy zadbaj o 
czystość i porządek na 
stanowisku.

 ZŁOTE ZASADY 

5 
 

Podczas prac prowadzonych na
wysokości muszę stosować środki
chroniące przed upadkiem. Wszystkie
prace tego rodzaju są objęte wymogiem
przeprowadzenia oceny ryzyka.

Zabezpieczam się przed szkodliwymi
substancjami chemicznymi.
Narażenie na działanie środków
chemicznych musi być zminimalizowane.
Należy stosować odpowiednie ŚOI.
Wszystkie wycieki muszą zostać
niezwłocznie i prawidłowo sprzątnięte.

Przestrzegam procedury pracowania w
przestrzeniach zamkniętych. Wszystkie
prace w przestrzeniach zamkniętych są
objęte wymogiem posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.
Wszystkie połączone rurociągi lub źródła
energii muszą zostać zamknięte

Nie wyłączam żadnych systemów
bezpieczeństwa.
Nie wolno nigdy usuwać zabezpieczeń bez
zezwolenia. Łączenie jest dozwolone
wyłącznie pod warunkiem posiadania
ważnego pozwolenia na wykonywanie prac.

Przestrzegam procedury wykonywania
prac obarczonych ryzykiem
spowodowania pożaru. 
Wszystkie tego typu prace (spawanie,
szlifowanie itp.) wymagają posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.

1

2

3

4

• Praca z ogniem
• Wchodzenie do przestrzeni
  zamkniętych
• Otwieranie rurociągów
• Prace przy instalacji 
  elektryznej
• Praca na rusztowaniach

• Korzystanie z podwyższonej
  platformy
• Wykopy
• Podnoszenie
• Łączenie środków ochrony



 SYTUACJE AWARYJNE

• Numer awaryjny EOC: 055 337 600

• Wyraźnie określ:
 > kim jesteś,
 > na czym polega sytuacja awaryjna,
 > gdzie miało miejsce zdarzenie.

• System powiadomień i sygnałów alarmowych

SYRENA ZNACZENIE DZIAŁANIE

/\/\/\ 30 sek. Sygnał
ewakuacyjny

Szybko udać się do
miejsca zbiórki.

• W razie ewakuacji:
 > natychmiast przerwij pracę,
 > udaj się do miejsca zbiórki (patrz mapa),
 > zachowując jak największy spokój, idź w kierunku, z którego wiej 

wiatr,
 > dokładnie stosuj się do instrukcji dobiegających z głośników.
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 PLAN EWAKUACJI EOC BELGIUM                                                                                                                            SURFACTANTS II



EOC Belgium
Surfactants II

Broszura dotycząca 
bezpieczeństwa

Zawsze noś identyfikator i 
smycz w widocznym miejscu



 FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA

Nasze zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo

Firma EOC zobowiązuje się do dbania o zdrowie, bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie swoich pracowników, wykonawców, osób
odwiedzających oraz sąsiadów. Bezpieczeństwo ma ogromne
znaczenie dla Was, Waszych rodzin i dla nas wszystkich.
W przekonaniu EOC wszystkim wypadkom oraz urazom można
zapobiec. Bezpieczeństwo jest dla nas wyborem, a nie kwestią
poboczną. Chcemy zmniejszyć liczbę wypadków do zera, zaś Wy
jesteście częścią zespołu, który osiągnie ten cel.
Reguły bezpieczeństwa EOC
1. Każdemu wypadkowi można zapobiec.
2. Kierownicy odpowiadają za:
 2.1. Minimalizowanie ryzyka do akceptowalnego poziomu.
 2.2. Definiowanie przepisów i celów związanych z bezpieczeńst-

wem, bieżące monitorowanie uzgodnionych działań oraz zape-
wnianie zgodności w ich zakresie, ocenianie rezultatów w celu 
osiągania dyscypliny operacyjnej i nieustannego doskonalenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa.

 2.3. Zachęcanie współpracowników do bezpiecznej pracy.
3. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i kierowcy muszą:
 3.1. Mieć umiejętności wymagane do bezpiecznego wykonywania 

pracy.
 3.2. Zawsze przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych w 

dziedzinie bezpieczeństwa.
 3.3. Korygować niebezpieczne zachowania u siebie i u innych 

osób, a także promować i wzmacniać bezpieczne zachowania
 3.4. Natychmiast reagować w sytuacjach grożących wypadkiem 

oraz sytuacjach niebezpiecznych, a także zgłaszać takie sytuacje i 
podejmować odpowiednie kroki.

4. Pracowanie w sposób bezpieczny jest warunkiem zatrudnienia i 
obowiązkiem każdego



 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI)

• Noszenie poniższych ŚOI jest obowiązkowe na terenie całego 
zakładu EOC

• Informacje o dodatkowych ŚOI są umieszczane na tablicach
informacyjnych lub w pozwoleniach na wykonywanie prac. Przykład:

INNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Kask ochronny

Zakaz wnoszenia
telefonów komó-
kowych (do stref 

zagrożonych wybuchem)

Okulary ochronne Osłona twarzy

Obuwie ochronne

Maska
całotwarzowa

Odzież
fluorescencyjna

Odzież ochronna (długie 
rękawy +spodnie)

Fotografowanie
surowo wzbronione

(bez pozwolenia)

Palenie surowo
wzbronione

Ograniczenie
prędkości do 15

km/godz.

Rękawice 
ochronne



POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC

• Wszystkie prace są objęte wymogiem posiadania pozwolenia na
wykonywanie prac

Pozwolenie dla wykonawcy jest wydawane w dwóch kopiach. Jeden
egzemplarz jest przechowywany w dyspozytorni, a drugą kopię otr-
zymuje wykonawca.
Pozwolenie jest podpisywane jako dowód, że wykonawca właściwie
zrozumiał zlecane mu prace i proponowane środki, oraz że będzie
prawidłowo wykonywał swoje zadania.

• Konkretne prace mogą wymagać dodatkowych pozwoleń:

 

  HYGIENE RULES OF CONDUCT 

ZASADY HIGIENY W MIEJSCU PRACY

Zakaz wnoszenia
żywności i napojów 

do obszarów 
produkcynych

Po każdej wizycie w
toalecie oraz przed

każdym posiłkiem należy
obowiązkowo umyć ręce

1. Odradza się noszenie jakiej-
kolwiek biżuterii, zegarków itp. w 
obszarze produkcyjnym i maga-
zynach.

2. Po skończeniu pracy zadbaj o 
czystość i porządek na 
stanowisku.

• Praca z ogniem
• Wchodzenie do przestrzeni
  zamkniętych
• Otwieranie rurociągów
• Prace przy instalacji 
  elektryznej
• Praca na rusztowaniach

• Korzystanie z podwyższonej
  platformy
• Wykopy
• Podnoszenie
• Łączenie środków ochrony



 ZŁOTE ZASADY 

5 
 

Podczas prac prowadzonych na
wysokości muszę stosować środki
chroniące przed upadkiem. Wszystkie
prace tego rodzaju są objęte wymogiem
przeprowadzenia oceny ryzyka.

Zabezpieczam się przed szkodliwymi
substancjami chemicznymi.
Narażenie na działanie środków
chemicznych musi być zminimalizowane.
Należy stosować odpowiednie ŚOI.
Wszystkie wycieki muszą zostać
niezwłocznie i prawidłowo sprzątnięte.

Przestrzegam procedury pracowania w
przestrzeniach zamkniętych. Wszystkie
prace w przestrzeniach zamkniętych są
objęte wymogiem posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.
Wszystkie połączone rurociągi lub źródła
energii muszą zostać zamknięte

Nie wyłączam żadnych systemów
bezpieczeństwa.
Nie wolno nigdy usuwać zabezpieczeń bez
zezwolenia. Łączenie jest dozwolone
wyłącznie pod warunkiem posiadania
ważnego pozwolenia na wykonywanie prac.

Przestrzegam procedury wykonywania
prac obarczonych ryzykiem
spowodowania pożaru. 
Wszystkie tego typu prace (spawanie,
szlifowanie itp.) wymagają posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.

1

2

3

4



 SYTUACJE AWARYJNE

• Numer awaryjny EOC: 055 334 333

• Wyraźnie określ:
 > kim jesteś,
 > na czym polega sytuacja awaryjna,
 > gdzie miało miejsce zdarzenie.

• System powiadomień i sygnałów alarmowych

SYRENA ZNACZENIE DZIAŁANIE

- - - - - 15 sek.
Sygnał

ostrzegawczy

Przerwać spawanie,
szlifowanie i prace z

użyciem nieosłoniętych
płomieni.

_-_-_-_ 15 sek.
Mobilizacja

zespołu
interwencyjnego

Wezwanie wszystkich
członków zakładowej straży

pożarnej.

/\/\/\ 30 sek. Sygnał
ewakuacyjny

Udać się do miejsca zbiórki
w celu ewakuacji.

------- 10 sek. Koniec alarmu Można wznowić wszelkie
prace.

• W razie ewakuacji:
 > natychmiast przerwij pracę,
 > udaj się do miejsca zbiórki (patrz mapa),
 > zachowując jak największy spokój, idź w kierunku, z którego wiej wiatr,
 > dokładnie stosuj się do instrukcji dobiegających z głośników.



 PLAN EWAKUACJI EOC BELGIUM                                         ZAKŁAD W OUDENAARDE



 PLAN EWAKUACJI EOC BELGIUM                                         ZAKŁAD W OUDENAARDE



EOC Belgium
Zakland w Oudenaarde

Broszura dotycząca 
bezpieczeństwa

Zawsze noś identyfikator i 
smycz w widocznym miejscu



 FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA

Nasze zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo

Firma EOC zobowiązuje się do dbania o zdrowie, bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie swoich pracowników, wykonawców, osób
odwiedzających oraz sąsiadów. Bezpieczeństwo ma ogromne
znaczenie dla Was, Waszych rodzin i dla nas wszystkich.
W przekonaniu EOC wszystkim wypadkom oraz urazom można
zapobiec. Bezpieczeństwo jest dla nas wyborem, a nie kwestią
poboczną. Chcemy zmniejszyć liczbę wypadków do zera, zaś Wy
jesteście częścią zespołu, który osiągnie ten cel.
Reguły bezpieczeństwa EOC
1. Każdemu wypadkowi można zapobiec.
2. Kierownicy odpowiadają za:
 2.1. Minimalizowanie ryzyka do akceptowalnego poziomu.
 2.2. Definiowanie przepisów i celów związanych z bezpieczeńst-

wem, bieżące monitorowanie uzgodnionych działań oraz zape-
wnianie zgodności w ich zakresie, ocenianie rezultatów w celu 
osiągania dyscypliny operacyjnej i nieustannego doskonalenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa.

 2.3. Zachęcanie współpracowników do bezpiecznej pracy.
3. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i kierowcy muszą:
 3.1. Mieć umiejętności wymagane do bezpiecznego wykonywania 

pracy.
 3.2. Zawsze przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych w 

dziedzinie bezpieczeństwa.
 3.3. Korygować niebezpieczne zachowania u siebie i u innych 

osób, a także promować i wzmacniać bezpieczne zachowania
 3.4. Natychmiast reagować w sytuacjach grożących wypadkiem 

oraz sytuacjach niebezpiecznych, a także zgłaszać takie sytuacje i 
podejmować odpowiednie kroki.

4. Pracowanie w sposób bezpieczny jest warunkiem zatrudnienia i 
obowiązkiem każdego



 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI)

• Noszenie poniższych ŚOI jest obowiązkowe na terenie całego 
zakładu EOC

• Informacje o dodatkowych ŚOI są umieszczane na tablicach
informacyjnych lub w pozwoleniach na wykonywanie prac. Przykład:

INNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Kask ochronny

Zakaz wnoszenia
telefonów komó-
kowych (do stref 

zagrożonych wybuchem)

Okulary ochronne Osłona twarzy

Obuwie ochronne

Maska
całotwarzowa

Odzież
fluorescencyjna

Odzież ochronna (długie 
rękawy +spodnie)

Fotografowanie
surowo wzbronione

(bez pozwolenia)

Palenie surowo
wzbronione

Ograniczenie
prędkości do 15

km/godz.

Rękawice 
ochronne



POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC

• Wszystkie prace są objęte wymogiem posiadania pozwolenia na
wykonywanie prac

Pozwolenie dla wykonawcy jest wydawane w dwóch kopiach. Jeden
egzemplarz jest przechowywany w dyspozytorni, a drugą kopię otr-
zymuje wykonawca.
Pozwolenie jest podpisywane jako dowód, że wykonawca właściwie
zrozumiał zlecane mu prace i proponowane środki, oraz że będzie
prawidłowo wykonywał swoje zadania.

• Konkretne prace mogą wymagać dodatkowych pozwoleń:

 

  HYGIENE RULES OF CONDUCT 

ZASADY HIGIENY W MIEJSCU PRACY

Zakaz wnoszenia
żywności i napojów 

do obszarów 
produkcynych

Po każdej wizycie w
toalecie oraz przed

każdym posiłkiem należy
obowiązkowo umyć ręce

1. Odradza się noszenie jakiej-
kolwiek biżuterii, zegarków itp. w 
obszarze produkcyjnym i maga-
zynach.

2. Po skończeniu pracy zadbaj o 
czystość i porządek na 
stanowisku.

• Praca z ogniem
• Wchodzenie do przestrzeni
  zamkniętych
• Otwieranie rurociągów
• Prace przy instalacji 
  elektryznej
• Praca na rusztowaniach

• Korzystanie z podwyższonej
  platformy
• Wykopy
• Podnoszenie
• Łączenie środków ochrony



 ZŁOTE ZASADY 
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Podczas prac prowadzonych na
wysokości muszę stosować środki
chroniące przed upadkiem. Wszystkie
prace tego rodzaju są objęte wymogiem
przeprowadzenia oceny ryzyka.

Zabezpieczam się przed szkodliwymi
substancjami chemicznymi.
Narażenie na działanie środków
chemicznych musi być zminimalizowane.
Należy stosować odpowiednie ŚOI.
Wszystkie wycieki muszą zostać
niezwłocznie i prawidłowo sprzątnięte.

Przestrzegam procedury pracowania w
przestrzeniach zamkniętych. Wszystkie
prace w przestrzeniach zamkniętych są
objęte wymogiem posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.
Wszystkie połączone rurociągi lub źródła
energii muszą zostać zamknięte

Nie wyłączam żadnych systemów
bezpieczeństwa.
Nie wolno nigdy usuwać zabezpieczeń bez
zezwolenia. Łączenie jest dozwolone
wyłącznie pod warunkiem posiadania
ważnego pozwolenia na wykonywanie prac.

Przestrzegam procedury wykonywania
prac obarczonych ryzykiem
spowodowania pożaru. 
Wszystkie tego typu prace (spawanie,
szlifowanie itp.) wymagają posiadania
pozwolenia na wykonywanie prac.
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