INSTRUKCJA BHP

dla klientów i gości odwiedzających ASMET Sp. z o.o.
oraz firm zewnętrznych prowadzących prace na jej terenie.
SZANOWNI GOŚCIE, KLIENCI I PRACOWNICY FIRM ZEWNĘTRZNYCH
Prosimy o zapoznanie i stosowanie się do niniejszych postanowień, ponieważ chcemy, aby pobyt na terenie
naszej firmy przebiegał zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
WEJŚCIE DO FIRMY I PORUSZANIE SIĘ NA TEREN ZAKŁADU
1. Wejście na teren zakładu odbywa się samodzielnie. Należy poruszać się zgodnie ze wskazówkami
udzielonymi przez osoby odpowiedzialne za Państwa pobyt w naszej firmie.
2. Poruszanie się po terenie firmy może odbywać się samodzielnie pod warunkiem, że nie będziecie
wchodzić na teren, gdzie znajduje się cześć wyposażona w urządzenia przeładunkowe oraz stanowiska
i maszyny produkcyjne. W te strefy zakładu można wejść tylko pod nadzorem i za zgodą osoby
odpowiedzialnej za Państwa pobyt.
3. Pracownicy firm zewnętrznych powinni uzgodnić ze swoim opiekunem (pracownikiem ASMET) zasady
poruszania się po terenie spółki. W szczególnych przypadkach zasady te należy ustalić z działem BHP.
4. Pojazdy należy parkować w miejscu do tego przeznaczonym.
Na terenie firmy ASMET obowiązuje ograniczenie prędkości:
- wewnątrz hal do 5 km/h,
- na zewnątrz do 10 km/h.
Firma ASMET nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy.
5. Na terenie firmy ASMET obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania alkoholu i przebywanie w stanie
nietrzeźwym oraz posiadania i bycia pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub
psychotropowych.
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Przebywając na terenie spółki zapobiegamy i ograniczamy powstawaniu odpadów.
2. Odpady, których powstania nie można uniknąć, należy segregować w sposób przyjęty na terenie zakładu.
Umieszczaj odpady w pojemnikach przeznaczonych do danego rodzaju odpadu.
3. Specjalnej kontroli podlegają 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.
Odpady niebezpieczne poddajemy procesom ich utylizacji przez wyspecjalizowane podmioty.
DZIAŁANIA W RAZIE AWARII I INNYCH SYTUACJI NIETYPOWYCH
W razie pożaru
1. W przypadku zauważenia pożaru prosimy dostosować się do ogólnych zaleceń polegających na
powiadomieniu osób mogących przebywać w zagrożonych pomieszczeniach, opuszczeniu miejsca objętego
pożarem drogą ewakuacyjną.
2. Powiadomić pracowników firmy, a w wyjątkowej sytuacji bezpośrednio powiadomić
Straż Pożarną tel. 998 lub 112.
W razie wypadku i doznania obrażeń
1. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu zwracajcie się do naszych pracowników, którzy podejmą
dalsze działania z wykorzystaniem wewnętrznych apteczek.

2. W razie potrzeby wezwij Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112.
3. Jeśli wydarzył się wypadek na terenie firmy, to niezwłocznie informujcie o tym zdarzeniu osobę
odpowiedzialną za pobyt lub dział BHP.
PODSTAWOWE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W ZAKŁADZIE:
- hałas,
- uderzenie przez poruszające się maszyny i przedmioty,
- uderzenie o nieruchome przedmioty i ostre krawędzie,
- zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
- uderzenie i potrącenie przez środki transportu będące w ruchu,
- kolizja drogowa z innymi użytkownikami dróg komunikacyjnych,
- upadek przedmiotów oraz odpryski ciał stałych i płynnych,
- nierówność i śliskość nawierzchni,
- porażenie prądem elektrycznym,
- pożar w obszarze przebywania,
- pochwycenie przez maszyny i urządzenia lub części będące w ruchu.
W MIEJSCACH OZNACZONYCH STOSUJ ZABEZPIECZENIA
Używaj okularów ochronnych tylko w oznaczonych miejscach.
W miejscach przekroczenia hałasu normatywnego stosuj ochronniki słuchu.
Stosuj ochronę rąk.
Stosuj obuwie ochronne.
Stosuj ochronę głowy.
BEZPIECZNA PRACA
1. Do bezpieczeństwa pracy przywiązujemy bardzo duże znaczenie. Podczas pobytu i pracy na terenie
spółki ASMET, obowiązują wszystkich ogólne przepisy bezpieczeństwa oraz wewnętrzne instrukcje. Za
wszystkie szkody powstałe w miejscu prac, spowodowane umyślnie lub w sposób rażący odpowiedzialny
jest pracodawca lub pracownik firmy zewnętrznej.
ASMET Sp. z o. o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa przez osoby i firmy niebędące pracownikami spółki.
2. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek, nie pozostawiać urządzeń oraz narzędzi
będących w ruchu. Miejsce pracy musi być utrzymane w czystości i bez odpadów. Jeżeli macie wyznaczone
zadanie możecie przebywać tylko w miejscu jego wykonywania. Zabronione jest wchodzenie do
pomieszczeń, które nie mają związku z zadaniem i samowolne włączanie maszyn oraz urządzeń.
Uruchamianie i korzystanie z urządzeń oraz maszyn jest dozwolone tylko za zgodą odpowiednich osób
w firmie, przy spełnieniu dodatkowych warunków tj. posiadanie uprawnień koniecznych do obsługi urządzeń
lub maszyn.
Wychodzimy z założenia, że zrobicie dla swojego bezpieczeństwa wszystko, co jest możliwe
i konieczne.
ŻYCZYMY BEZPIECZNEGO POBYTU NA TERENIE NASZEJ FIRMY.
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