Welkom!
Geachte bezoeker/contractor,
Welkom bij ons bedrijf. In deze
instructie vindt u belangrijke
informatie voor uw en onze veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu. U dient
zich als bezoeker, vervoerder
en (onder)aannemer aan deze
regels te houden.
Alarm signalen
Elke eerste maandag van de
maand wordt om 12:00 uur het
evacuatiealarm getest.
Evacuatie signaal:

Alles veilig signaal:

In geval van een evacuatie
signaal:
Ga naar 1 van de 4 verzamelplaatsen: (Controlekamer bakoven,
controlekamer pastafabriek,
centrale ontmoetingsplaats,
bedrijfskantoor).

Volg de instructies van de gastheer/gastvrouw.
Voertuigen moeten aan de kant
van de weg stil worden gezet
(chauffeurs mogen in de afgesloten cabine blijven).
Het signaal veilig is een ononderbroken geluidsignaal dat 2
minuten wordt aangehouden.
In geval van acuut gevaar:
Ga naar het aangewezen
verzamelpunt. Wacht op nadere
instructies van een leidinggevende.
Gedrag- en huisregels
Ik draag in aangegeven zones de
vereiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Ik zal zonder schriftelijke toestemming niet fotograferen en/
of filmen op de locatie.
Ik meld incidenten (brand,
ongeval, morsen gevaarlijke
stoffen e.d.) bij contactpersoon.
Grotere brand of ernstig ongeval
via 112 en direct melden bij uw
contactpersoon.
Ik raadpleeg de ontruimingsinstructie zodat ik weet wat ik
moet doen in een noodsituatie.
Ik rook uitsluitend op de daartoe
bestemde rookplaats, ruimte
bij tourniquet, en gebruik/bezit
op de locatie geen (butaan-)
gasaansteker.
Ik deponeer afval in de daarvoor
bestemde containers.
Ik rijd op het terrein altijd met
dimlicht.

Ik respecteer de op het terrein
geldende verkeersregels. De
snelheidslimiet is 13 km/u op
de wegen en 5 km/u binnen
gebouwen.
Ik telefoneer (ook handsfree)
niet tijdens het besturen van
een voertuig of machine. Bij
GSM-gebruik, stilstaan.
Ik parkeer uitsluitend achteruit op de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen (of voor
vervoerders op de aangewezen
verlaadplaatsen).
Ik zorg er voor dat bij verlading
de doorgaande weg niet wordt
geblokkeerd of dat deze weg
wordt afgezet indien dit onvermijdelijk is.
Ik stop bij het in- en uitrijden
van een gebouw en geef met de
claxon een waarschuwing.
Ik houd bij het gebruik van trappen
minimaal één hand aan de reling.

Ik handel in overeenstemming
met de opgelegde geboden door
middel van borden en teksten.

Ik gebruik de looppaden en
geef alle (bedrijfs-) voertuigen
voorrang.

Ik bezit geen alcohol en/of drugs
en verkeer niet onder invloed.

Century Aluminum is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke door u wordt veroorzaakt.

