Informacja dla pracowników kontrahenta
o obowiązujących zasadach i wymaganiach na terenie
Cementowni ODRA S.A.

I.

Każdy pracownik kontrahenta jest zobowiązany:

•

Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

•

Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

•

Stosować środki ochrony zbiorowej, a także przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem.

•

Niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku, albo o zagrożeniu życie
lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie
zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

•

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków stanowi podstawę do ukarania pracownika karą upomnienia,
nagany lub karą pieniężną.

II.

Na terenie Cementowni ODRA obowiązują następujące zasady oraz wymagania:

•

Dopuszczalna prędkości - 15 km/godz.

•

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości rejestrowane jest przez elektroniczny system pomiaru prędkości.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia prędkości przewiduje się:
✓

za pierwsze przekroczenie prędkości – karę finansową w wysokości 500 zł.

✓

za drugie przekroczenie prędkości – zakaz wjazdu na teren cementowni.

•

Nakaz używania świateł podczas jazdy.

•

Zakaz używania telefonów komórkowych podczas jazdy.

•

Parkowanie pojazdów tylko po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną z ramienia cementowni,

•

Nie zastawianie wejść i wjazdów do hal.

•

Nie blokowanie wąskich ciągów komunikacyjnych.

•

Poruszanie się pieszych tylko po wyznaczonych ciągach.

•

Dbanie o własny sprzęt (jakość, sprawność, bezawaryjność).

•

Niepozostawianie własnego sprzętu bez dozoru.

•

Niepozostawianie sprzętu i narzędzi na miejscach wyżej położonych (wiatr, możliwość upadku
w wysokości).

•

Niepozostawianie pojazdów otwartych.

•

Właściwe wygrodzenie terenu pracy.

•

Właściwe ubrania robocze, obuwie i ŚOI [kamizelki lub odzież wierzchnia z nadrukiem firmy, hełm
budowlany, ochronniki słuchu jeżeli to konieczne, okulary ochronne, rękawice, obuwie robocze
(zakaz noszenia lekkiego obuwia typu trampki)].

•

Defibrylator, apteczka i detektor wielogazowy dostępne są na I piętrze, przed wejściem do centralnej
sterowni, apteczki dostępne również na warsztatach.

•

Zabezpieczenie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych (gaśnice, koce gaśnicze, hydranty).

•

Obsługa windy – dźwigu towarowo-osobowego tylko przez osoby z uprawnieniami.

•

Zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu – możliwość kontroli alkomatem.

•

Zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi.

•

Utrzymanie porządku w szatniach.

•

Covid 19 – dezynfekcja rąk, obowiązek noszenia masek jeśli nie można zachować dystansu, pomiar
temperatury na wejściu na teren cementowni – osoby, u których temperatura ciała przekracza 37,9°C nie
zostaną wpuszczone na teren cementowni. Wszyscy pracownicy kontrahenta podczas przekraczania
bram zakładu mają obowiązek zakładania masek ochronnych.
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