ZŁOTE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
W GRUPIE RABEN

PONIŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH WCHODZĄCYCH NA TERENY GRUPY RABEN
LUB UCZESTNICZĄCYCH W NASZYCH PROCESACH.
1 # RESPEKTUJ PODSTAWY

▪

Przychodź do pracy wypoczęty, w dobrej kondycji; nigdy pod wpływem środków psychoaktywnych
i odurzających lub alkoholu

▪

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź swoje stanowisko

▪

Masz prawo przerwać pracę, jeśli stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia

▪

Upewnij się, że posiadasz odpowiednie narzędzia i sprzęt, które są w dobrym stanie technicznym

▪

Postępuj zgodne z procedurami awaryjnymi, jeśli dojdzie do wypadku

▪

Obsługuj maszyny (tu też roboty) tylko jeśli zostałeś zapoznany z zagrożeniami i bezpieczną ich obsługą

▪

Dbaj o środowisko naturalne:
▪

Segreguj odpady wytworzone na naszych terminalach

▪

Oszczędzaj wodę i energię elektryczną

▪

Nie zanieczyszczaj wód gruntowych i deszczowych poprzez wprowadzanie do nich substancji
chemicznych

▪

Naprawy i mycie pojazdów jest zabronione na terminalach z wyłączeniem serwisów samochodowych

2 # ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
▪

Zapoznaj się z zasadami korzystania ze środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Stosuj je zgodnie z wymaganiami
opisanymi na tablicach informacyjnych na wjazdach do terminali i na poszczególnych obszarach pracy

▪

Świadomie stosuj środki ochrony indywidualnej (ŚOI), które są w odpowiednim stanie technicznym i są
właściwe do zadania

▪

Minimalne wymagania Grupy Raben w tym zakresie to:
▪

Place manewrowe na terminalach: kamizelka odblaskowa

▪

Magazyny przeładunkowe i wysokiego składu: kamizelka odblaskowa, obuwie z ochronną palców
i kask

▪

Inne procesy: zgodnie z informacjami podanymi w miejscu procesu

3 # OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PIERWSZA POMOC
▪

Przestrzegaj zasad i instrukcji ppoż.

▪

Palenie (również e-papierosów) jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych na zewnątrz budynków

▪

Nie zastawiaj sprzętu gaśniczego i dróg ewakuacyjnych

▪

Przestrzegaj zakazu blokowania bram przeciwpożarowych

▪

W przypadku ogłoszenia alarmu skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z oznaczeniami
dróg ewakuacyjnych i udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Stosuj się do poleceń Koordynatora
Ewakuacji.

▪

W przypadku urazów skontaktuj się z wyznaczonymi osobami do udzielania pierwszej pomocy – dane na tablicy
informacyjnej w miejscu pracy

4 # PORUSZANIE SIĘ (MASZYNY, POJAZDY, PIESI)
▪

Przestrzegaj zasad ruchu na drodze i na terenie zakładu

▪

Przestrzegaj ograniczeń prędkości i miej zapięte pasy bezpieczeństwa (maksymalna prędkość pojazdów
na placach manewrowych 20km/h, w magazynach maksymalnie 10/km)

▪

Używaj pojazdów i maszyn odpowiednich do typu przemieszczanych towarów

▪

Przestrzegaj zakazu korzystania z telefonów komórkowych/ smartphonów/ i innych urządzeń mobilnych
podczas poruszania się pojazdami lub pieszo na terenie magazynu

▪

Bezwzględnie przestrzegaj obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń podczas kierowania pojazdami na drodze

▪

Bądź szczególnie ostrożny podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu

▪

Zachowaj bezpieczną odległość między twoim pojazdem i innymi pojazdami

▪

Zachowaj szczególną ostrożność, kiedy warunki na drodze są niebezpieczne

▪

Zrób przerwę jeśli jesteś zmęczony

▪

Poruszając się pieszo, nie spiesz się i korzystaj z wyznaczonych ścieżek dla pieszych, pamiętaj
o pierwszeństwie wózków w magazynach

5 # RAPORTOWANIE ZAGROŻEŃ
▪

Natychmiast zgłaszaj informacje o wszelkich zaistniałych incydentach (urazy, wypadki drogowe, zagrożenia
środowiskowe, pożary oraz zdarzenia potencjalnie niebezpieczne) do przełożonego, Koordynatora BHP
lub innego pracownika Raben

▪

Weź pod uwagę wpływ wykonywanych zadań na zdrowie

▪

Uważaj na niebezpieczeństwa, nie ignoruj ich

▪

W przypadku zmian w organizacji, sprzęcie, w zakładzie, w procesie:
▪

Sprawdź, czy przeprowadzono ponowną ocenę ryzyka po dokonanej zmianie

▪

Przedyskutuj zmienione warunki na odprawie przed rozpoczęciem pracy

▪

Jeśli wprowadzone zmiany wydają Ci się niebezpieczne – zgłoś to przełożonemu

6 # WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY
▪

Stosuj bezpieczne metody pracy

▪

Utrzymuj porządek w miejscu pracy

▪

W przypadku ręcznego przeładunku – weź pod uwagę ograniczenia wagi i rozmiaru dotyczące podnoszenia,
pchania, ciągnięcia przez pojedynczą osobę

▪

Upewnij się, że maszyny i pojazdy są odpowiednie do zadania, sprawdzone technicznie i dopuszczone do
użytku

▪

Przestrzegaj zasad ergonomii

▪

Pamiętaj o tym, jak należy przechowywać, utylizować i postępować z substancjami niebezpiecznymi, z którymi
pracujesz

▪

Upewnij się, że źródła energii są zabezpieczone i nie powodują zagrożenia dla zdrowia i życia

▪

Zgłaszaj zmiany w procesach pracy aby zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych

▪

Jeśli nie jesteś pracownikiem spółki Grupy Raben poznaj Koordynatora BHP w obszarze Twojej pracy i jego
uprawnienia, stosuj się do jego poleceń. Dane Koordynatora BHP dostępne są na tablicy informacyjnej

7 # SZKOLENIA I KOMUNIKACJA
▪

Musisz odbyć wymagane szkolenia

▪

Twoim obowiązkiem jest przeszkolenie Twoich gości, podwykonawców i innych osób, które przebywają na
terenie naszego zakładu

▪

Prowadź zapisy ze szkoleń

▪

Dziel się wiedzą i doświadczeniem z innymi

▪

Sprawdzaj ważne informacje BHP na tablicy informacyjnej – zasady ogólne BHP w danym obszarze

8 # PRACA NA WYSOKOŚCI
▪

Stosuj środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości (np. kask, szelki) jeśli nie ma
dostępu do środków ochrony zbiorowej

▪

W przypadku pracy na dachu – dokonaj wcześniejszej inspekcji, oceny ryzyka, oraz sprawdź mocowania
podestów, poręczy i lin

▪

Do pracy na podnośniku nożycowym musisz posiadać odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i środki ochrony
indywidualnej

▪

Korzystaj jedynie z certyfikowanych urządzeń do podnoszenia osób

▪

Z drabin można korzystać jedynie w wyjątkowych okolicznościach

9 # PODNOSZENIE I MECHANICZNY PRZEŁADUNEK (NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE)

▪

Sprawdź narzędzia i urządzenia przed użyciem, czy są one odpowiednie do zadnia - szczególnie maksymalny
udźwig i typ ładunku

▪

Sprawdź, czy sprzęt jest w dobrym stanie technicznym

▪

Zgłoś wszelkie zauważone usterki wyposażenia

▪

Odpowiednio zabezpiecz ładunek

▪

Upewnij się, że Ty i inne osoby nie jesteście w strefie upadku sprzętu i podnoszonych ładunków

10 # PRACE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA

▪

Musisz wiedzieć, jakie prace wymagają pisemnych zezwoleń, np.:
▪

prace stwarzające zagrożenie pożarowe (spawanie, cięcie palnikiem, cięcie przecinarką kątową)

▪

prace elektryczne

▪

prace z substancjami niebezpiecznymi

▪

prace konserwacyjne, które zakłócają działanie krytycznych systemów bezpieczeństwa, lub które je
wyłączają, np. systemy wykrywania pożaru i gazu

▪
▪

prace w przestrzeni zamkniętej, studzienkach, kanałach, zbiornikach

Możesz wykonywać te prace tylko z ważnym pozwoleniem. W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się
z przełożonym. Jeśli zmienił się zakres lub warunki prac, musisz uzyskać nowe pozwolenie

▪

Bezwzględnie przestrzegaj zasad określonych w pozwoleniu
Aktualna wersja zasad jest dostępna na stronie www.raben-group.com.

