III. Postępowanie w przypadku zagrożeń:
Każde zauważone zagrożenie lub uszkodzenie mienia należy niezwłocznie zgłosić
pracownikowi Plastica Sp. z o. o. i dalej postępować zgodnie z jego wskazaniami.

Zasady ruchu i bezpieczeństwa
w firmie Plastica Sp. z o.o.
I. Zasady ogólne:

Posiadaj właściwe dokumenty i uprawnienia niezbędne
do wykonywania pracy.

Kierowcy przebywający na terenie Plastica Sp. z o. o. mogą poruszać się wyłącznie
w obrębie miejsca załadunku/rozładunku/dostarczenia przesyłki.

W razie wypadku należy osobie poszkodowanej udzielić pierwszej pomocy
oraz powiadomić właściwe służby.

Na terenie całego zakładu obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia.

W przypadku ewakuacji nie oddalaj się z miejsca zbiórki.

Wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz środków odurzających jest zabronione.

Plany ewakuacyjne, wykazy telefonów, miejsca zamontowania hydrantów
wewnętrznych, głównych wyłączników prądu oraz lokalizacja podręcznego
sprzętu gaśniczego i inne ważne dla bezpieczeństwa informacje są zamieszczone
na tablicach bezpieczeństwa przy wejściach do budynków.

Na terenie firmy obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.

IV. Ochrona środowiska:
W przypadku wycieku płynów z pojazdu pobierz apteczkę ekologiczną z portierni.

Włącz eko-myślenie: oszczędzaj wodę i wyłącz zbędne oświetlenie.
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Szkło

II. Ruch pojazdów:

Należy stosować się do wewnętrznej organizacji ruchu.

Segreguj odpady zgodnie z przyjętymi zasadami (papier, metale i tworzywa sztuczne,
szkło, bio-odpady, zmieszane).
Metale
i tworzywa
sztuczne

Nie wolno ograniczać dostępu do budynków, wagi towarowej, kontenerów na odpady,
hydrantów oraz blokować dróg pożarowych.

Na drogach wewnętrznych i na terenie zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości
poruszania się pojazdów do 20 km/h.

Dbaj o zieleń, nie zanieczyszczaj terenu.

Papier

Obowiązuje zakaz wwożenia osób postronnych na teren zakładu.

Bio-odpady

Zmieszane

Poruszając się po wyznaczonych drogach komunikacyjnych uważaj na pieszych
uczestników ruchu oraz inne pojazdy.
Postój i parkowanie pojazdów dozwolony jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
Kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia pojazdu przed samoczynnym
przemieszczeniem poprzez: załączenie hamulca postojowego i wyłączenie silnika.
Odpoczynek dobowy przez kierowców na terenie firmy jest zabroniony.

Magazyny:
Dział Techniczny
Zakład Folii i Laminatów
Zakład Opakowań i Recyklatu
Zakład Wyrobów Medycznych
Zakład Wyrobów Higienicznych
Zakład Opakowań Medycznych

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
723 185 421
56 684 3013
56 684 3053
56 684 3081
56 684 3073
56 684 3113

Biuro ochrony i portiernia:
56 684 3054
56 684 3100

Nr rejestracyjny pojazdu:

Data:

Otrzymanie ulotki zobowiązuje do zapoznania się z jej treścią oraz przestrzegania
zapisów ,,Zasady ruchu i bezpieczeństwa w firmie Plastica Sp. z o.o”.
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