Fotografowanie
Zakaz fotografowania i filmowania na całym terenie przemysłowym. Zezwolenie
może być udzielone przez dyrektora, szefa ochrony i bezpieczeństwa i informatora.
Alkohol i narkotyki
Alkohol i narkotyki nie mogą być wnoszone oraz/lub konsumowane na terenie
Domsjö Fabryki. Miejsce pracy musi być wolne od używek. Wszyscy pracownicy
Domsjö Fabryki muszą calkowicie zrezygnowac z przyjmowania środkow, które są
zaklasyfikowane do narkotyków, jesli nie są to leki, podczas pracy jak i w czasie
wolnym od pracy. Ten kto w czasie pracy jest pod wpływem używek będzie usunię
ty przez zainteresowane kierownictwo.Ten kto jest podejrzany o bycie pod
wpływem alkoholu ma prawo udowodnić, że jest trzeżwy poprzez badanie
wydechu, podobnie jak osoba która jest podejrzana o używanie innych środków,
może zrobić test na narkotyki w upoważnionym do tego laboratorium.

Lokalne zasady bezpieczeństwa

Palenie tytoniu
Na terenie Domsjö Fabryki jest ogólny zakaz palenia. Palenie tytoniu może
odbywać się tylko na zewnątrz w specjalnie wyznaczonych miejscach w ziemia.
Palenie na terenie oznaczonym EX bedzie zgłoszone jako wyjątkowe wykroczenie.
Telefony komorkowe
Jeżeli telefon komorkowy nie jest zaklasyfikowany EX nie
można go używać na terenie oznaczonym EX. Jeśli ktoś nie
wie jak zaklasyfikowany jest telefon musi założyć, że nie jest
on klasyfikowany EX.
W razie urazu, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku trzeba powiadomić
straż pożarna i karetkę pogotowia numer 112.
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Po zaalarmowaniu karetki pogotowia lub straży pożarnej należy powiadomić osobę
mającą dyżur w portierni 75691 oraz osobę mającą kontakt oraz/lub szefa
bezpieczeństwa przeciwpozarowego.
Domsjö Fabryka zawsze wysyła kopie raportu o mającym miejsce wypadku.

Pozwolenie na pracę otrzymuje ten kontrahent, ktory jest
ubezpieczony zgodnie z umową i który dopilnuje aby
wszyscy zatrudnieni w zakladzie znali i stosowali ogólne
zasady bezpieczeństwa przemysłu leśnego oraz nasze
lokalne zasady bezpieczeństwa i ważne informacje
specyficzne dla miejsca pracy.
Ogólne zasady bezpieczeństwa można otrzymać poprzez
szkolenie komputerowe SSG, Entre-passet. Należy
skontaktować się z SSG w celu uzyskania informacji.

Domsjö Fabryki mają wysokie
wymagania dotyczące warunków
pracy, środowiska zewnętrznego,
bezpieczeństwa
i jakości. Prawa i przepisy
rynku pracy zostały z tego powodu
uzupełnione ogólnymi
i lokalnymi zasadami
bezpieczeństwa.
Nasza praca związana ze
środowiskiem charakteryzuje się
pełnym obrazem, który jest
nieustannie ulepszany. Używamy
metod, procesów i produktów,
które jak najmniej obciążają
środowisko i podczas zakłoceń lub
wypadków środowisko jest
ważniejsze
niż produkcja.

Lokalne zasady bezpieczeństwa można otrzymać poprzez
szkolenie komputerowe SSG, Entre-passet.Domsjö Fabryki.
Należy skontaktować się z SSG w celu uzyskania informacji.
Informacja specyficzna dla miejsca pracy
Osoba z Domsjö mająca kontakt z kontrahentem lub inna
osoba wskazana przez niego powinna poinformowac o
szczególnym ryzyku dotyczącym odcinka i miejsca pracy.
Wszyscy powinni znać różnego typu alarmy w miejscu
pracy, alarm ewakuacyjny, drogi ewakuacyjne, miejsca
zbiórki, obowiązek meldunku, rozmieszczenie
prowizorycznych pryszniców, materiałów gaśniczych,
sprzętu ochronnego oraz instrukcje dotyczące sortowania
śmieci itd.
Przybycie Należy zgłosić się do pełniącego służbę na
portierni, w celu posiadania
ukonczonego kursu SSG ogolnego i
lokalnego. Kontrola polega na
przedstawieniu posiadanej karty SSG.
Osoba mająca kontakt z
kontrahentem informuje o pracy
i pilnuje by wszyscy otrzymali
informacje niezbędną do
otrzymania pozwolenia na
pracę. Kierownictwo
kontrahenta dopilnowuje aby praca
byla wykonana zgodnie z obowiązującymi
prawami, przepisami oraz lokalnymi zasadami.

Sprzęt ochronny

Kontrahent musi dostarczyc zalecany sprzęt ochronny

Kask Zatwierdzony do pracy kask
ochronny, powinnien być noszony
na całym terenie przemysłowym
oraz we wszystkich
pomieszczeniach
z wyjątkiem administracji i
pomieszczenia kontroli.

Słuchawki ochronne
Wszystkie hale produkcyjne w fabryce
są wyposażone w urządzenia o
wysokim poziomie hałasu. W związku
z tym zawsze używane są jakies śródki
ochraniające słuch w lokalach
fabrycznych.

Obuwie ochronne
Podczas każdej pracy
należy używać
przeznaczonego
do niej obuwia
ochronnego.

Ład i porządek
Praca wymagająca wysokich temperatur
Podzas wykonywania pracy kontraktowej w miejscu
W związku z pracą wymagającą wysokich temperatur
stosujemy się do wymagań zakładu ubezpieczeniowego: pracy musi panować dobry porządek. Przejścia i drogi
nie mogą być ograniczone i absolutnie zabronione
Dlatego wymagane jest pozwolenie na wykonywanie
jest blokowanie dostępu do sprzętu ochronnego lub
tego typu prac. Wszyscy powinni przejść wymagane
dróg ewakuacyjnych. Po wykonanej pracy miejsce
szkolenie i w razie potrzeby móc pokazac certyfikat.
Następnie pisemne pozwolenie może być wystawione pracy musi
byc posprzątane zgodnie z obowiązujacymi rutynami
przez kierownika prac, który jest odpowiedzialny na
danym terenie pracy. Na terenie gdzie występuje ryzyko sortowania śmieci. Kontrahent, który pozostawi
miejsce pracy nie posprzątane otrzyma poźniej
wybuchu zakazana jest praca wymagająca wyskokich
rachunek za sprzątanie.
temperatur. Na wyjątek od tego zakazu
mogą zezwolic specjalnie uprawnione osoby lub
Warunki pracy i ochrona przeciwpożarowa
personel z Domsjö/Örnsköldsvik służby ratowniczej.
Cały czas pracujemy nad systematycznym
Pozwolenie na tak zwaną pracę pokrycie
ulepszeniem warunków pracy. Dlatego jest to ważne
dachu lub podobną wydawane jest
by wszystkie działalności były skoordynowane a
przez kierownika prac budowlanych.
wszystkie niebezpieczeństwa zidentyfikowane i
Pojemniki na gaz
zlikwidowane. Sprawdzanie
Wyłącznie używane pojemniki na gaz można
warunków pracy podczas obchodów to ważna część
przechowywać w pomieszczeniach. Pojemniki na gaz
pracy i ewentualne uchybienia powinny byc pisemnie
powinny zawsze być przechowywane w wózku aby
zanotowane razem z propozycjami ich
szybko wywieźć je w bezpieczne miejsce. Przy większych ulepszenia, podpisem odpowiedzialnego i datą.
pracach cięcia butle gazowe powinny być
Zdarzenia niepożądane powinny być zgłaszane do
przechowywane na zewnątrz w skrzyniach a sprzęt do osoby kontaktowej w Domsjö.
cięcia powinien posiadać długie węże. Ruchome butle
gazowe powinny być zawsze
Środowisko zewnętrzne Ścieki są separowane i
zamocowane. Jeśli jest potrzeba na przechowywanie
oczyszczane na rożne sposoby. Ścieki z włokna idą do
więcej butli gazowych na zewnątrz musi być na to
basenu z osadem a inne ścieki są oczyszczane
zezwolenie słuzby ratowniczej. Po zakończonej pracy
biologicznie. Ta druga metoda jest wrażliwym
butle gazowe muszą być zawsze odstawione na
procesem i jej skuteczność może się pogorszyc lub
wskazane miejsce.
całkowicie nie działać przez trujące chemikalia.
Dlatego jest to ważne by chemikalia nie dostały się do
Porozumienie
Ważne jest by cała działalność była wspónie uzgodniona ścieku fabrycznego. Jeśli jednak chemikalia dostaną
się do ścieku należy natychmiast powiadomić o tym
i aby prace nie rozpoczynały się bez pozwolenia od
osobę mającą kontakt z kontrahentem. Domsjö i
osoby mającej kontakt i osobami pracującymi na tym
odcinku pracy. Ważne jest by wszelkie odstąpienia od Örnsköldsvik oraz służba ratownicza posiadają
poważne śródki w razie zagrożenia środowiska.
planu czasowego
były zameldowane jak najszybciej.

Okulary ochronne
Okulary ochronne powinny byc noszone
podczas wykonywania każdej pracy. Przy
pracy z chemikaliami muszą być używane
okulary szczelnie dopasowane z przyłbicą.
Uwaga- prywatne okulary nie są uważane
za okulary ochronne.

Niebezpieczeństwo gazoweGasrisk
W zakładach produkcyjnych Domsjö Fabrik należy zawsze
używać masek gazowych z filtrami ABEK i detektorów gazu
wykrywających dwutlenek siarki i siarkowodór. W dziale
obróbki drzewa, lini pakowania Lignin oraz stacji
uzdatniania wody/sluzy na rzece nie jest posiadanie maski
oraz detektorow gazu.

