Instrukcja BHP dla kierowców przebywających na terenie firmy Purinova Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI
1.

INFORMACJE OGÓLNE .................................................................................................................... 2

2.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY ................................................................................... 3
2.1.

3.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY ............................................................. 5
3.1.

4.

RYZYKO ZAWODOWE, ZAGROŻENIA, CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE 3

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE ..................................................... 6

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY ............................................................... 6

5. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I
ZDROWIA PRACOWNIKÓW .................................................................................................................... 7
5.1.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH ................................................................... 7

5.2.

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY .......................................................................................... 7

5.3.

ZASADY PPOŻ .......................................................................................................................... 7

5.4.

WYPADEK PRZY PRACY – POSTĘPOWANIE ............................................................................ 8

5.5.

EWAKUACJA ............................................................................................................................ 8

6.

OCHRONA ŚRODOWISKA................................................................................................................ 8

7.

WAŻNE TELEFONY ........................................................................................................................... 9

1. INFORMACJE OGÓLNE
KIEROWCY przebywający na terenie firmy Purinova Sp. z o.o., ze względów bezpieczeństwa, zobowiązani są do
stosowania poniższych zaleceń:
• Na teren Purinova może wjechać kierowca posiadający kategorię prawa jazdy uprawniającą do prowadzenia
danego pojazdu, którym wjeżdża na teren Zakładu Produkcyjnego oraz inne uprawnienia wynikające z
odrębnych przepisów – dotyczy to także kierowców dźwigów
• Wjazd na teren Zakładu Produkcyjnego odbywa się przez bramę wjazdową nr 1
• Przed wjazdem na teren Purinova Sp. z o.o. kierowcy są zobowiązani czekać na przybycie pracownika
ochrony, który odnotowuje nazwę firmy/ ewentualnie nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny, godziny wjazdu i
wyjazdu
• Pojazdy oczekujące na załadunek parkują przed bramą wjazdową nr 1, po prawej lub lewej stronie drogi
dojazdowej
• Parkowanie autocystern przed załadunkiem lub po załadunku, na terenie firmy, tylko za zgodą i w miejscu
wyznaczonym przez MISTRZA ZMIANOWEGO – Działu Produkcji Poliestrów i Estrów DPPIE (w przypadku
załadunku autocystern i rozładunku PUC-C, GDE, GME, gazu, azotu) lub KIEROWNIKA MAGAZYNU (w
przypadku rozładunku, przywozu towaru)
• Wszelkie polecenia i wskazówki postępowania na terenie Purinova wydaje MISTRZ ZMIANOWY – Działu
Produkcji Poliestrów i Estrów DPPIE , bądź osoba przez niego wyznaczona, w przypadku rozładunku
KIEROWNIK MAGAZYNU, bądź osoba przez niego wyznaczona
• Wejście na teren Purinova sp. z o.o. tylko w odzieży roboczej – długie spodnie i długi rękaw, wyposażony w
odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełm ochronny, rękawice ochronne, okulary* - cysterna i
flexitank) i obuwiu pełnym (z zakrytymi palcami) ochronnym – antystatycznym oraz kasku ochronnym

•

•

•
•
•

Miejsca, gdzie mogą przebywać kierowcy autocystern to: obręb stanowisk załadunkowych autocystern, obręb
placów i zbiorników magazynowych, część administracyjno – biurowa budynku, podczas załatwiania spraw
związanych z odbiorem towaru oraz rozładunkiem towaru
Miejsca, gdzie mogą przebywać pozostali kierowcy to: obręb stanowisk załadunkowych, obręb placów i
zbiorników magazynowych, część administracyjno – biurowa budynku, podczas załatwiania spraw związanych
z odbiorem towaru, rozładunkiem towaru lub dostarczaniem towaru
Kierowcy pojazdów wjeżdżający na teren Zakładu Produkcyjnego w ramach realizacji usług inwestycyjnych
zgłaszają się do pracownika Działu Technicznego (biuro Mistrzów)
Kierowca musi posiadać aktualne szkolenia bhp oraz orzeczenie lekarskie, a także znać ryzyko zawodowe
związane ze swoim stanowiskiem pracy
Kierowcy pojazdu bezwzględnie nie wolno wjeżdżać na teren Zakładu Produkcyjnego z dziećmi lub osobami
postronnymi Kierowca musi posiadać pełną dokumentację przewożonego towaru

UWAGA: Teren Spółki jest monitorowany 24h/ dobę

Ponadto na terenie firmy Purinova Sp. z o.o. kierowców obowiązują:
• Bezwzględne zatrzymanie się autocysterny przed bramą wjazdową (dotyczy wszystkich bram)
• Zakaz używania sygnału dźwiękowego przy bramach wjazdowych (dotyczy wszystkich bram)
• Wjazd i wyjazd z Zakładu Produkcyjnego tylko za zgodą pracownika ochrony
• Dopuszczalna prędkość poruszania się po drogach wewnętrznych do 10 km/h
• Zakaz palenia tytoniu, e-papierosów-na terenie Spółki
• Zakaz używania otwartego ognia bez zezwolenia
• Zakaz wnoszenia, spożywania oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych
środków psychotropowych
• Zakaz samodzielnego poruszania się oraz wchodzenia do pomieszczeń poza miejscami wyznaczonymi.

2. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Każdy kierowca, przed wjazdem na teren firmy Purinova Sp. z o.o., powinien zostać zapoznany z niniejszą instrukcją,
co potwierdza swoim podpisem. Listę zapoznania się kierowców z niniejszą instrukcję przechowuje przewoźnik i
udostępnia na życzenie pracownika Purinova Sp. z o.o. – Kierownika Działu Logistyki lub Kierownika Działu
zakupów.
Po wjeździe na teraz firmy Purinova Sp. z o.o. kierowca powinien:
• zatrzymać sprawny samochód z pełnym wyposażeniem w bezpiecznym miejscu, wskazanym przez pracownika
firmy Purinova
• wyłączyć silnik (chyba, że uruchomienie silnika jest niezbędne dla pracy pomp lub innych urządzeń
zapewniających załadunek/rozładunek)
• zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym ruchem i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Sprawdzić stan techniczny
cysterny wraz z wyposażeniem (wizualnie)

2.1. RYZYKO ZAWODOWE, ZAGROŻENIA, CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE
Tabela oceny ryzyka zawodowego.
Lp.

Zagrożenie i możliwy
skutek

Źródło

Środki ograniczające ryzyko

Prawdo Ciężkość
podobie następstw
ństwo

Ryzyko

1.

Przemieszczające się środki Wózki widłowe,
transportu - zderzenie,
autocysterny,
potrącenie, przygniecenie samochody, maszyny
budowlane

Zachowywanie szczególnej
P
ostrożności, przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego,
stosowanie kamizelek odblaskowych,
buty z podnoskiem

D

Duże

2.

Spadające przedmioty –
urazy głowy, przygniecenie

Prace na wysokości

Nakaz stosowania hełmów
ochronnych

MP

D

Średnie

3.

Czynniki chemiczne –
oblanie, oparzenie
chemiczne, podrażnienie
układu oddechowego

Czynne rurociągi i
instalacje, opakowania
jednostkowe,
autocysterny

Zakaz przebywania poza miejscem
wykonywania pracy; traktowanie
wszystkich substancji jako
niebezpiecznych;
Stosowanie odpowiedniej odzieży
roboczej, butów, środków ochrony
indywidualnej

P

D

Duże

4.

Gorące powierzchnie oparzenie

Gorące, nieizolowane
części instalacji

Stosowanie rękawic ochronnych
podczas pracy

P

Ś

Średnie

5.

Upadek na niższy poziom

Schody, stanowiska
pracy położone ponad

Trzymanie się poręczy, stosowanie
butów z podeszwą antypoślizgową

P

D

Średnie

Lp.

Zagrożenie i możliwy
skutek

Źródło

Środki ograniczające ryzyko

Prawdo Ciężkość
podobie następstw
ństwo

Ryzyko

Stosowanie obuwia o
antypoślizgowej podeszwie,
zachowanie ostrożności, unikanie
pośpiechu, oznaczanie miejsc
niebezpiecznych barwami
bezpieczeństwa

1m nad powierzchnią
ziemi,
niezabezpieczone
wykopy
6.

Śliskie, nierówne
powierzchnie –
poślizgnięcie, złamanie,
stłuczenie, etc.

Podłogi wewnątrz
budynku, drogi
komunikacyjne

WP

Ś

Duże

7.

Zagrożenie wybuchem śmierć

Produkcja w strefie EX, Stosowanie zakazów i nakazów
MP
butle z gazem
dotyczących strefy EX – zakaz wejścia
osób nieupoważnionych, zakaz
stosowania telefonów komórkowych,
nakaz stosowania narzędzi
nieiskrzących, etc.

D

Średnie

8.

Prąd elektryczny –
porażenie, oparzenie,
śmierć

Przewody urządzeń
elektrycznych, sprzęt
elektryczny

Przegląd izolacji przed podłączeniem MP
do prądu, przestrzeganie przepisów
bhp przy urządzeniach elektrycznych,
uwaga

D

Średnie

9.

Pożar – oparzenie, śmierć

Palne substancje
chemiczne, prace z
użyciem otwartego
ognia, etc.

Stosowanie się do zapisów karty
MP
charakterystyk, zakaz palenia tytoniu
na terenie Spółki, W razie pożaru
punkt zbiórki przed bramą Spółki

D

Średnie

10.

Wysokie ciśnienie – urazy
kończyn, obrażenia
wewnętrzne, śmierć

Instalacje i aparaty
pod ciśnieniem

Zakaz oddalania się ze swojego
stanowiska pracy

MP

D

Średnie

11.

Hałas - zmęczenie

Czynne instalacje,
elektronarzędzia,
maszyny, ruch
wewnątrzzakładowy

Na terenie Purinova nie występują
przekroczenia poziomu NDN hałasu

MP

M

Małe

12.

Mikroklimat – zimny lub
gorący

Teren otwarty bądź
budynki

Dostosowywanie odzieży do
temperatury, wilgotności powietrza

M

M

Małe

13.

Ostre, wystające,
chropowate elementy –
zranienie, przebicie

Elementy
infrastruktury
instalacji, papierowa
dokumentacja

Zachowanie szczególnej ostrożności
podczas przemieszczania się,

MP

M

Małe

14.

Ograniczone przestrzenie
Instalacje, budynki
(wąskie przejścia, dojścia) –
stłuczenia, urazy głowy

Zachowanie ostrożności,
koncentracja uwagi na wykonywanej
czynności,
porządek na stanowisku pracy,
właściwe oświetlenie

MP

Ś

Małe

15.

Czynniki biologiczne –
infekcje, choroby

Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne,
współpracownicy

Dbanie o higienę poprzez mycie rąk i
twarzy przed przygotowaniem i
spożywaniem posiłków,

MP

Ś

Małe

16.

Para wodna - oparzenia

Rurociągi

Stosowanie osłon twarzy, rękawic
ochronnych

MP

Ś

Małe

17.

Pyły – zaprószenie oczu,
podrażnienie skóry

Załadunek sypkich
surowców

Stosowanie okularów ochronnych,
przebywanie poza strefą pylenia

MP

M

Małe

18.

Agresja innych

Inni pracownicy

Rozwiązywanie problemów drogą

MP

Ś

Małe

Lp.

Zagrożenie i możliwy
skutek

Źródło

Środki ograniczające ryzyko

pracowników –
uszkodzenie ciała

Prawdo Ciężkość
podobie następstw
ństwo

Ryzyko

słowną

19.

Iskry – zapalenie odzieży,
podrażnienie oczu

Prace spawalnicze

nie patrzenie bezpośrednio na
spawane elementy

MP

Ś

Małe

20.

Stres – zmęczenie,
rozdrażnienie, złe
samopoczucie

Wymagania stawiane
przez zleceniodawcę,
wewnętrzne nakazy i
zakazy stosowane w
Spółce, kontrole
stanowisk pracy

stosowanie się do przepisów i zasad
bhp, stosowanie ochron
indywidualnych i zbiorowych

P

M

Małe

Objaśnienia:
Tabela. Wartości ryzyka w skali trójstopniowej.
CIĘŻKOŚĆ NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Małe [M]

Średnie [Ś]

Duże [D]

Mało prawdopodobne [MP]

małe

małe

średnie

Prawdopodobne [P]

małe

średnie

duże

Wysoce prawdopodobne [WP]

średnie

duże

duże

3. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
Wjazd na stanowisko załadunkowe, rozładunkowe w zależności od celu wjazdu na teren firmy Purinova Sp. z o.o.
możliwe jest tylko i wyłącznie po dokonaniu rejestracji i wydaniu dyspozycji przez osobę, która realizuje operację
załadunku/rozładunku.
Wjazd na wagę z prędkością do 5km/h, w sposób płynny bez nagłego hamowania.
Po wjeździe na wagę lub stanowisko rozładunkowe bądź załadunkowe należy wyłączyć silnik.
W celu bezpiecznego wykonania pracy:
• Prace należy wykonywać bez pośpiechu, w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i zasadami bhp
• Załadunek odbywa się poprzez węże Purinova, natomiast rozładunek przez wąż znajdujący się na
wyposażeniu pojazdu
CZYNNOŚCI ZABRONIONE – obowiązują wszystkich kierowców firm zewnętrznych:
• zakaz podstawiania pod załadunek/rozładunek niesprawnego pojazdu i/lub bez pełnego wyposażenia
• zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, zakaz używania otwartego ognia i innych źródeł zapalnych
• zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy
• zakaz załadunku/rozładunku pojazdu bez stosowania ubrania i obuwia ochronnego, hełmu ochronnego,
okularów, rękawic
• zakaz samowolnego poruszania się po terenie Spółki
• zakaz dokonywania czynności serwisowych i naprawczych na terenie Spółki
• wnoszenie i/lub spożywanie i/lub bycie pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających na terenie
Spółki
• dokonywanie jakichkolwiek napraw, mycia pojazdu lub cysterny,
• zaśmiecanie terenu Spółki (odpady komunalne umieszczać w przeznaczonych do tego kontenerach)
• zakaz wchodzenia do wnętrza (komory) autocysterny
• zakaz przekraczania maksymalnej ładowności pojazdu
• w porze zimowej zakaz czyszczenia pojazdu ze śniegu

3.1. NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE
•

Kierowca, w przypadku wwożenia na teren firmy Purinova Sp. z o.o. niebezpiecznych substancji lub mieszanin
chemicznych, zobowiązany jest poinformować o tym pracownika firmy Purinova oraz posiadać ze sobą
odpowiednie Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej. Dokumenty te
muszą być sporządzone w języku polskim
• Wykonawca usługi transportowej powinien przeszkolić swoich pracowników w zakresie odczytywania etykiet
informacyjnych, stosowania środków ostrożności oraz udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do
stosowanych substancji lub mieszanin chemicznych
• Wykonawca usługi transportowej zabezpiecza pracownika we właściwe środki ochrony indywidualnej oraz
zapewnia właściwe ich stosowanie
Pracownicy Działu BHP i OŚ, Kierownik Działu, Mistrz zmianowy lub osoba go zastępująca mogą żądać bezpośrednio
od Kierowcy:
• okazania Karty Charakterystyki dla substancji lub mieszaniny chemicznej, którą kierowca wwiózł na teren
Purinova Sp. z o.o.
• dokumentu potwierdzającego zapoznanie Kierowcy z zagrożeniami dla zdrowia i życia związanymi z daną
substancją lub mieszaniną chemiczną
• Kierowca musi posiadać odpowiednie środki do usuwania wycieku/rozlania/rozsypania substancji lub
mieszaniny chemicznej, w tym olejów i paliw. W razie wystąpienia zdarzenia o większym rozmiarze
odpowiednie środki do usuwania skutków awarii zapewni Purinova Sp. z o.o.. Zapewnienie tych środków
przez Purinova Sp. z o.o. nie zdejmuje odpowiedzialności z firmy transportowej i nie zamyka możliwości
egzekwowania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli wina leży po stronie firmy transportowej.
• Wszelkie zdarzenia awaryjne muszą być natychmiast zgłaszane pracownikowi firmy Purinova Sp. z o.o. lub
innej osobie nadzorującej rozładunek lub załadunek.
UWAGA: Kierowcy autocystern: Czynności sprawdzenia czystości cysterny, pobrania prób, założenia plomb na
autocysternie – pracownik Purinova wykonuje, po ustawieniu cysterny przed wagą, przy wykorzystaniu drabiny do
autocysterny. Dla cystern wielokomorowych, kierowca proszony jest o przejeżdżanie cysterną, tak by kolejne
komory znajdowały się pod koszem ochronnym drabiny, W trakcie przemieszczania się cysterny pracownik
Purinova musi znajdować się na ziemi.

4. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Kierowca pojazdu po załadunku wykonuje czynności:
• zamyka zawory denne i ich sterowanie (w przypadku autocysterny)
• zamyka włazy na autocysternie
• wyjmuje kliny oporowe spod kół
• zwalnia hamulec postojowy pojazdu
• Autocysterna po załadunku/rozładunku kierowana jest na wagę zakładową w celu przeprowadzenia drugiego
ważenia. Kwit wagowy, list przewozowy – komplet dokumentów wydawane są kierowcy w pokoju mistrzów
w Dziale Produkcji Poliestrów i Estrów. Kierowca autocysterny, odbierający towar z dokumentem e-AD,
osobiście odbiera dokumenty w budynku administracyjno-biurowym.
• Gotowość wyjazdu z terenu firmy kierowca pojazdu zgłasza Kierownikowi zmiany, pracownikowi biura Działu
Produkcji Poliestrów i Estrów lub pracownikowi Działu Magazyn – w godzinach jego pracy
• Wyjazd bramą
Ponadto po zakończeniu pracy należy:

•
•
•
•

Sprawdzić szczelność zamknięć autocysterny po jej napełnieniu.
Zapewnić, by na zewnętrznej stronie autocysterny nie było pozostałości ładowanego materiału.
W przypadku Flexitank, samochód ciężarowy – postępowanie zgodnie z wewnętrzną procedurą.
Posprzątać stanowisko pracy.

5.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I
ZDROWIA PRACOWNIKÓW
5.1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W przypadku pożaru bądź innego zagrożenia życia bądź zdrowia – należy ostrzec współpracowników oraz pracowników
firmy Purinova, w razie możliwości starać się ugasić pożar, zawiadomić odpowiednie służby ratownicze – straż pożarna,
tel. stacjonarny 9-998, 9-112, tel. komórkowy 998, 112.

5.2. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
W razie zaistnienia wypadku, udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, powiadomić przełożonego i w razie
konieczności wezwać pomoc medyczną: tel. stacjonarny 9-999, 9-112, tel. komórkowy 999, 112.Poszkodowany
nieprzytomny, nieoddychający – ułożyć poszkodowanego w suchym miejscu i przystąpić do resuscytacji krążeniowooddechowej, wg schematu 30:2.
Poszkodowany nieprzytomny, oddychający – ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, o ile nie podejrzewasz obrażeń
kręgosłupa, kontrolować parametry życiowe do przyjazdu pogotowia, zapewnić komfort cieplny.
Porażenie prądem elektrycznym
Należy poszkodowanego odłączyć od źródła prądu np. wyłączając pompę wyłącznikiem głównym,
W przypadku utraty przytomności – brak oddechu i krążenia – ułożyć poszkodowanego na suchym miejscu i przystąpić
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wg schematu 30 uciśnięć:2 oddechy,
Poszkodowany nieprzytomny, oddychający – ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, kontrolować parametry życiowe do
przyjazdu pogotowia.
W przypadku oblania się – zdjąć skażoną odzież i obuwie, skorzystać z prysznica. W przypadku dostania się do oczu
– przemywać płynem do oczu, który powinien znajdować się na wyposażeniu pojazdu.
Urazy
przy drobnych skaleczenia należy założyć jałowy opatrunek, pamiętaj o bezpieczeństwie ratownika-załóż rękawice
w przypadku całkowitej amputacji – założyć opaskę uciskową, zapisując godzinę założenia i wezwać pomoc medyczną,
w przypadku złamania unieruchomić kończynę i wezwać pomoc medyczną,
Każdej osobie, która uległa wypadkowi na terenie firmy Purinova Sp. z o.o. należy udzielić pierwszej pomocy:
• użycie apteczki Purinova Sp. z o.o. jest nieograniczone – fakt korzystania z jej zawartości należy zgłosić
pracownikowi Purinova
• pierwsza pomoc przedmedyczna – przy każdej apteczce Purinova Sp. z o.o. znajduje się lista osób
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• pomoc medyczna (wezwanie karetki pogotowia) – zgłosić pracownikowi Purinova Sp. z o.o. lub w portierni;
Purinova Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku/rozładunki i uprawnia swoich pracowników oraz
pracowników ochrony spółki do usunięcia z terenu Spółki osób nierespektujących obowiązujących przepisów i zasad
oraz niesprawnych pojazdów.

5.3. ZASADY PPOŻ
W budynkach i obiektach firmy Purinova Sp. z o.o. oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego
lub ewakuacji w szczególności zabronione jest:

•
•
•
•
•

używania otwartego ognia,
palenia tytoniu\ i e-papierosów na terenie Spółki
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
− sprzętu ppoż., przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, wyjść ewakuacyjnych,
− wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
W przypadku pożaru – o ile jest to właściwe i bezpieczne, użyć gaśnicy do gaszenia małego bądź będącego w
początkowej fazie pożaru. Nie gasić pożaru ogarniającego cały ładunek. Zgłosić fakt użycia gaśnicy.
Wykonywać polecenie pracownika Purinova, oddalić się z miejsca zagrożenia – punkty zbiórki przed bramami.

5.4. WYPADEK PRZY PRACY – POSTĘPOWANIE
Kierowca ma obowiązek:
• zapewnienia niezwłocznie pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
• zabezpieczenia miejsca wypadku,
• niezwłocznego zawiadomienia o wypadku pracownika firmy Purinova, z którym ustalał miejsce rozładunku/
załadunku/ postoju
• Zgłoszenie wypadku kierowcy nie zwalnia Wykonawcy usługi transportowej od przeprowadzenia
postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy,
• Tryb postępowania powypadkowego dla wypadków mających miejsce na terenie firmy Purinova, należy
zawsze uzgodnić z Działem BHP i OŚ. W postępowaniu powypadkowym może brać udział, na wniosek
Pracodawcy Kierowcy, pracownik firmy Purinova wyznaczony przez Zarząd firmy Purinova,
• W przypadku zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu), Kierowca zgłasza fakt zaistnienia takiego
zdarzenia pracownikowi firmy Purinova.

5.5. EWAKUACJA
Postępować zgodnie instrukcjami przekazywanymi przez pracowników firmy Purinova.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Na terenie Purinova Sp. z o.o. obowiązuje segregacja odpadów. Odpady należy usuwać do właściwych pojemników
zgodnie z ich opisem.
W celu minimalizacji emisji spalin i hałasu podczas oczekiwania oraz w czasie rozładunku/załadunku Kierowca ma
obowiązek wyłączyć silnik pojazdu.
ŚCIEKI I ODPADY CIEKŁE
ZABRANIA SIĘ WYLEWANIA JAKICHKOLWIEK NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH, DO ZIEMI ORAZ DO ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
•

•

Kierowcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych, w ramach wykonywanych czynności,
nieczystości ciekłych na zewnątrz terenu Purinova Sp. z o.o. w celu ich właściwego zagospodarowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W przypadku rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Kierowca jest
zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia takiego zdarzenia pracownikowi lub innej osobie nadzorującej
rozładunek lub załadunek, zapobieżenia przedostaniu się substancji do wpustów kanalizacji wszelkimi
dostępnymi środkami.

W przypadku awarii, rozlania produktu:

•

unikać wdychania par, nie chodzić po uwolnionych materiałach, o ile jest to możliwe zapobiegać się
przedostaniu się uwolnionych materiałów do kanalizacji.

7. WAŻNE TELEFONY
Portiernia Główna, Ochrona
zakładu
Dział Produkcji Poliestrów i
Estrów
Dział Magazyn
Dział BHP i Ochrony Środowiska

660624733 – Pracownik Ochrony
607912534 / 66432509 – Starszy Mistrz Produkcji
607262418 – Kierownik Magazynu/ 660624723 –
Starszy Mistrz Magazynu
660 624 717 – Specjalista ds. BHP/ 660 624 730 –
Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Starszy Inspektor
ds. BHP

