Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013
Dyrektora Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A
Zmieniony Aneksem Nr 01/2016/21/2013.

Zasady bezpiecznego poruszania się po wewnętrznych drogach
zakładowych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
1. Wchodząc na teren Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. należy przestrzegać
obowiązujących w Spółce przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Na wygrodzony teren zakładu należy wchodzić na podstawie ważnej przepustki.
3. Osoby poruszające się pieszo do wyznaczonego miejsca pracy i w drodze powrotnej,
przemieszczają się ogólnodostępnymi drogami zakładowymi, korzystając z chodników
i wyznaczonych przejść dla pieszych.
4. W razie braku chodnika lub drogi dla pieszych, należy korzystać z jezdni, poruszając się
lewą stroną, jak najbliżej krawędzi jezdni, ustępując miejsca nadjeżdżającemu
pojazdowi.
5. Piesi, idący jezdnią, są zobowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu,
w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
6. Poruszanie się po drogach do tego nie przeznaczonych, zwłaszcza w obrębie instalacji
lub miejsc niebezpiecznych, jest zabronione. Zabrania się również przechodzenia w
miejscach oznakowanych znakami zakazu przejścia dla osób nieuprawnionych.
7. Podczas poruszania się po drogach zakładowych wszelkimi środkami lokomocji, obowiązują
przepisy Kodeksu Drogowego. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po drogach zakładowych wynosi
30 km/godz.
8. Rowerzyści przekraczają bramę zakładową przejściem dla pieszych, prowadząc rower obok
siebie.
9. Kierujący jednośladami podczas przemieszczania się po terenie Spółki, zobowiązani są do
stosowania kamizelek ostrzegawczych.
10. Kierującym jednośladami zabrania się:
 wjeżdżania na teren zakładu niesprawnymi technicznie pojazdami,
 jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
 zachowań, mogących spowodować zagrożenie
(np. trzymanie kierownicy jedną ręką),

dla

innych

uczestników

ruchu

 jazdy w czasie trudnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów deszczu,
śniegu, silnych wiatrów, ośnieżonych nawierzchni, gołoledzi, itp.),
 jazdy o zmroku bez włączonych świateł,
 korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy,
 palenia tytoniu podczas jazdy.
11. Należy bezwzględnie stosować się do sygnałów przekazywanych przez kierownika
manewrów – wstrzymanie ruchu kołowego i pieszego w obu kierunkach dróg zakładowych
przed wjazdem taboru kolejowego na niestrzeżony przejazd.
12. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów, których wyjścia
prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe, place manewrowe oraz tory kolejowe.
13. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych należy korzystać z tzw. łączników
autobusowych wewnątrzzakładowych, przewożących bezpłatnie pracowników od bramy
głównej do poszczególnych wydziałów i z powrotem.
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14. Należy stosować się do znaków bezpieczeństwa: ostrzegawczych, nakazu, zakazu,
ewakuacyjnych i informacyjnych oraz sygnalizacji akustycznej i świetlnej.
15. Aby uniknąć ewentualnego kontaktu z wydzielającymi się kwaśnymi oparami z kominów
węzła rozkładu surowców do produkcji bieli tytanowej, po usłyszeniu dźwięku dzwonka
i pojawieniu się sygnalizacji świetlnej na kominie, informujących o mającej nastąpić
reakcji rozkładu surowców, należy opuścić głowę i oddalić
się szybkim krokiem
w bezpieczny rejon (obiekt zamknięty bądź zadaszony).
16. Należy stosować się do przyjętych w Spółce zasad postępowania po ogłoszeniu alarmu
chemicznego, pożarowego i innych.
17. Przemieszczając się po wygrodzonym terenie Spółki należy:
-mieć przy sobie sprzęt ucieczkowy ochrony dróg oddechowych przed gazowym
amoniakiem, z wyjątkiem dojścia i powrotu z pracy,stosować okulary ochronne. Zasady
-stosowania środków ochrony oczu w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 04/2016 Prezesa Zarządu – Dyrektora
Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 31.03.2016 r.
18. Zabrania się wchodzenia na wydzielone, ogrodzone i oznakowane rejony prowadzonych
robót budowlano–remontowych, montażowych itp.
19. Na terenie Zakładu, w strefie produkcyjnej, obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się
w hełmach ochronnych”
20. Na terenie wszystkich instalacji i budynków obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie
tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych napisem
„Tu wolno palić”.
21. Zabrania się samowolnego manipulowania przy urządzeniach, zaworach, wyłącznikach lub
innych częściach instalacji produkcyjnych lub elektrycznych.
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