SZANOWNI GOŚCIE, KLIENCI I PRACOWNICY
FIRM ZEWNĘTRZNYCH
Witamy Was serdecznie na terenie Terminalu TRANSGAZ
S.A. Prosimy abyście znaleźli chwilkę czasu na
przeczytanie tego regulaminu, poniewaŜ ze względu na
bezpieczeństwo pracy i ogólne bezpieczeństwo musicie
stosować się do określonych niŜej zaleceń.
Poruszanie się po firmie i osoby odpowiedzialne za Wasz
pobyt
Poruszanie się po terenie firmy moŜe odbywać się
samodzielnie pod warunkiem Ŝe nie będziecie wchodzili
(wjeŜdŜali) na teren gdzie znajdują się część wyposaŜona w
urządzenia przeładunkowe. W takim przypadku moŜecie
tam wejść tylko pod nadzorem i zgodą pracownika firmy do
którego przyjechaliście, a pracownicy firm zewnętrznych
zasady poruszania się po terenie spółki powinni uzgodnić z
osobą nadzorującą wykonywane prace. W szczególnych
przypadkach zasady te ustali słuŜba BHP..
Wejście (wjazd) na teren firmy
Wjazd i wyjazd z Terminalu odbywa się tylko przez bramę
główną, natomiast budynek biurowy znajduje się przed
bramą. Przed wjazdem na teren terminalu naleŜy
zgłosić
się
do Majstra przy bramie głównej aby
zarejestrować cel przyjazdu i posiadany juŜ ładunek. Przy
opuszczaniu firmy, naleŜy ponownie się zgłosić, sprawdzi
zgodność ładunku z dokumentami przewozowymi.
Wynoszenie przedmiotów z terenu firmy
Aby uniknąć nieporozumień zgłoście Majstrowi przedmioty
i narzędzia wnoszone na teren terminalu.
Pracujemy bezpiecznie
Do bezpieczeństwa pracy przywiązujemy bardzo duŜe
znaczenie. Podczas pobytu u nas i pracy dla nas,
obowiązują wszystkich ogólne przepisy bezpieczeństwa
oraz nasze wewnętrzne instrukcje i niniejszy regulamin, z
którymi moŜesz zapoznać się u Głównego InŜyniera Za
wszystkie szkody spowodowane przez Was odpowiedzialny

jest Wasz pracodawca, a w szczególnych przypadkach Wy
sami. Wychodzimy z załoŜenia, Ŝe zrobicie dla swojego
bezpieczeństwa wszystko co jest moŜliwe i konieczne. Na
terenie terminalu naleŜy bezwzględnie wyłączyć telefony
komórkowe.
Materiały, sprzęt i stanowiska pracy oraz ogólne uwagi
bhp
Na stanowisku pracy naleŜy utrzymać ład i porządek i nie
pozostawiać urządzeń i narzędzi będących w ruchu.
Pozostawienie ich bez kontroli stanowi zagroŜenie dla
innych. Miejsce pracy musi być utrzymane w czystości i
bez odpadów. JeŜeli macie wyznaczone zadanie moŜecie
przebywać tylko w miejscu jego wykonania. Zabronione
jest wchodzenie do pomieszczeń które nie mają związku z
Waszym zadaniem i samowolne włączanie maszyn i
urządzeń.
Za zgodą odpowiednich osób (mistrzów, kierowników) i
tylko jeśli macie odpowiednie uprawnienia moŜecie
korzystać z naszych warsztatów, środków transportu,
energii, drabin, rusztowań itp...
Ochrona przeciwpoŜarowa
Na terenie firmy palenie tytoniu jest zabronione. W
przypadku zauwaŜenia poŜaru prosimy dostosować się do
ogólnych zaleceń polegających na powiadomieniu osób
mogących przebywać w zagroŜonych pomieszczeniach,
opuszczeniu miejsca objętego poŜarem drogą ewakuacyjną.
NaleŜy równieŜ niezwłocznie powiadomić Majstra tel.
wewn. 20, a w wyjątkowej sytuacji bezpośrednio StraŜ
PoŜarną tel. 0 998.
Ochrona środowiska
WjeŜdŜając i przebywając na terenie firmy powinniście
stosować wszystkie formy zapobiegania, oraz jak
największe moŜliwości ograniczenia w powstawaniu
odpadów. Odpady, których nie moŜna uniknąć naleŜy
segregować w taki sposób, aby maksymalnie umoŜliwić
pozyskanie składników, które moŜna zawrócić do obiegu
gospodarczego. Specjalnej kontroli polegają odpady typu:
oleje, farby, chemikalia, itp., które to nie mogą być

wyrzucane razem z innymi odpadami oraz nie mogą
przedostać się do ziemi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Materiały opatrunkowe, transportowe pochodzące z
dostarczanych urządzeń i części jak równieŜ odpady
pochodzące z remontów, napraw naleŜy zabrać z powrotem
do odbiorcy tych odpadów.
Alkohol - spoŜywanie
Na terenie naszej firmy spoŜywanie alkoholu (pod kaŜdą
postacią), jest surowo zabronione. Nikt nie moŜe wchodzić
ani przebywać na terenie firmy w stanie wskazującym na
spoŜycie alkoholu.
Pierwsza pomoc medyczna
W razie doznania jakiegokolwiek urazu zwracajcie się do
naszych punktów pierwszej pomocy, które znajdują się w
pomieszczeniach majstrów, biurze gdzie otrzymacie
fachową pomoc. Jeśli wydarzy się wypadek informujcie
swego kierownika i nasz dział BHP.
Parking i przepisy ruchu drogowego
Jeśli do swojej pracy potrzebujecie własnego transportu to
pojazdy naleŜy parkować w miejscu wyznaczonym przez
Głównego InŜyniera lub osobę nadzorującą Waszą pracę.
Na terenie naszej firmy obowiązują przepisy kodeksu
drogowego i ograniczenie prędkości do 5 km/h. Firma nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy.
Uwagi końcowe
Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest to
bardzo waŜne dla Waszego bezpieczeństwa.
śYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO
POBYTU NA TERENIE NASZEJ FIRMY!
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