Wymagania w zakresie BHP
wobec klientów, dostawców i gości Huty Pokój S.A.
W trosce o bezpieczeństwo klientów, dostawców i gości Huty Pokój S.A., przebywanie osób
na terenie Spółki wiąże się z obowiązkowym przestrzeganiem poniższych zasad:
1. Każda osoba zamierzająca wejść lub wjechać pojazdem na teren Huty, po otrzymaniu
przepustki osobowej zobowiązana jest do zgłoszenia się u pracownika ochrony przy jednej
z bram zakładu.
2. Ochrona zakładu telefonicznie powiadamia pracownika, do którego udaje się klient/
dostawca/gość, w celu uzyskania zgody na wejście lub wjazd na teren Huty.
3. Pracownik ochrony wręcza klientowi/dostawcy/gościowi ulotkę informacyjną „Przewodnik
BHP”, zawierającą wytyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas poruszania się po terenie
zakładu, informacje o zagrożeniach oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
i mapę terenu Huty.
4. Pracownik przyjmujący klienta/dostawcę/gościa jest odpowiedzialny za jego przyprowadzenie,
dopilnowanie wyposażenia w środki ochrony osobistej, poinstruowanie o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie Huty oraz w obiekcie do którego
się udaje, a także odprowadzenie z powrotem do bramy zakładu. Klient/dostawca/gość
jest zobowiązany do podporządkowania się wytycznym pracownika przyjmującego.
5. Klienta/dostawcę/gościa obowiązuje nakaz stosowania określonego typu środków ochrony
osobistej (np. obuwie, kask, okulary, kamizelka ostrzegawcza), adekwatnych
do występujących zagrożeń o których informują znaki bezpieczeństwa.
6. Wejście do hal możliwe jest tylko przez drzwi przeznaczone dla pieszych, poruszać można się
wyłącznie oznakowanymi pieszymi ciągami komunikacyjnymi.
7. Dostarczane i odbierane materiały i wyroby muszą być rozładowywane lub załadowywane
w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz w koordynacji
z przedstawicielem właściwej komórki organizacyjnej Huty.
8. Klientom/dostawcom/gościom nie wolno samowolnie poruszać się po terenie i po obiektach
Huty, a tylko i wyłącznie pod opieką pracownika przyjmującego.
9. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą przebywać w punktach załadunkowych w halach
wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj.: kask ochronny, kamizelka
odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami, okulary ochronne, ubranie z długimi rękawami
i nogawkami.
10. Kierowcom nie wolno przebywać na platformie lub w kabinie pojazdu podczas załadunku
lub rozładunku przy pomocy suwnic i innych urządzeń dźwigowych.
11. Kierowcom nie wolno oddalać się od środka transportowego bez zgody przedstawiciela
właściwej komórki organizacyjnej Huty.
12. Kierowcy są zobowiązani przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, stosować się
do znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu, nie przekraczać maksymalnej
dopuszczalnej prędkości. Parkowanie samochodów nie może stwarzać zagrożenia.
13. Wejście i przebywanie na terenie Huty osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających
oraz ich wnoszenie jest zabronione.

