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Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Na terenie Zakładu
Produkcyjnego
w Płocku
Polskiego
Koncernu
Naftowego
ORLEN S.A.
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
obowiązują przepisy państwowe oraz wewnętrzne
obowiązują przepisy państwowe oraz wewnętrzne wchodzące
wchodzące w skład Kompleksowego Systemu Prewencji
w skład KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU PREWENCJI

Najważniejsze
telefony alarmowe:
Najważniejsze
telefony alarmowe:

19 998

Na terenie

Na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Płocku
zabrania się:
Zakładu
Produkcyjnego
w Płocku

zabrania się:

poruszania się po drogach innych niż magistralne,
orazsię
przekraczania
dopuszczalnej
prędkości
km/h,
poruszania
po drogach
innych
niż 40
magistralne
oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości 40 km/h,

Na terenie

Na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Płocku
nakazuje się:
Zakładu
Produkcyjnego
w Płocku

nakazuje się:

a) przestrzegać obowiązujących oznakowań i sygnałów alarmowych,
b) zgłaszać
na telefon alarmowy nr
19 998 wszelkie spostrzeżone
zagrożenia,
a) przestrzegać
obowiązujących
oznakowań
i sygnałów
alarmowych,
stosować wymagane
środki nr
ochrony
tj.: spostrzeżone zagrożenia,
b) zgłaszać nac)telefon
alarmowy
19 indywidualnej
998 wszelkie
c) stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, tj.:

19 19
998
998

wjazdu w obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe zezwolenie lub przepustka „S” ,
wjazdu w obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe
zezwolenie lub przepustka „S”,

kask ochronny,
kask ochronny,

Zakładowy
Ratunkowy
Płocku
Zakładowy
TelefonTelefon
Ratunkowy
ww
Płocku

palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych – palarnie,
palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych
- palarnie,

okulary przeciwodpryskowe,

Zakładowa
Straż PożarnaStraż
- 19Pożarna
998
Zakładowa
Centralny Dział
Harmonogramowania
Centralny
Dział Harmonogramowania
- 24 365 20 20
i Koordynacji
Produkcji Produkcji
i Koordynacji

24 365 20 20

- 24Prewencji
365 22 25
Dział BHPProcesowego
i Koordynacji
w GK
922 Dział BHP i Bezpieczeństwa
Zakładowa Inspekcja Ekologiczna - 24 365 44 99
Zakładowa Inspekcja Ekologiczna
24 365 44 99
ORLEN Ochrona - 24 365 33 33
ORLEN Ochrona
24 365 33 33

WARUNKIEM
WEJŚCIAwejścia
NA TEREN
Warunkiem
naZAKŁADU
teren PRODUKCYJNEGO
W PŁOCKU
JEST
POSIADANIE AKTUALNEJ
KARTY DOSTĘPU
Zakładu
Produkcyjnego
w Płocku
jest posiadanie aktualnej karty dostępu.
Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
Każda
osoba przebywająca
na terenie
Zakładui zakładowych.
jest zobowiązana
przestrzegać obowiązujących
norm państwowych
Produkcyjnego w Płocku jest zobowiązana przestrzegać
obowiązujących norm państwowych i zakładowych.

używania ognia otwartego bez zezwolenia,
używania ognia otwartego bez zezwolenia,
używania na terenie instalacji produkcyjnych telefonów
komórkowejinstalacji
i trankingowej,produkcyjnych telefonów
używania sieci
na terenie
sieci komórkowej i trakingowej,
przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia i spożywania
napojów
środków
odurzających
przebywania
podalkoholowych,
wpływem
alkoholu
orazi narkotycznych,
wnoszenia i spożywania
napojów alkoholowych, środków odurzających i narkotycznych,
wnoszenia broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych,
wnoszenia broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych,
wnoszenia aparatów fotograficznych i kamer video
wykonywania
zdjęć bez specjalnego zezwolenia,
wnoszenia oraz
aparatów
fotograficznych
i kamer video

oraz wykonywania zdjęć bez specjalnego zezwolenia,

wnoszenia pustych kanistrów i pojemników na benzynę i inne produkty naftowe.
wnoszenia pustych kanistrów i pojemników na benzynę
i inne produkty naftowe.

Alarm chemiczny:
Alarm

chemiczny:

Ogłoszenie alarmu: sygnał przerywany, modulowany trwający 3 minuty;
dźwięki 10 s, przerwy 25–30 s.
Ogłoszenie alarmu: sygnał modulowany trwający 3 minuty.
10s

25-30s

10s

okulary przeciwodpryskowe,

odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych
i trudnopalnych,
odzież ochronna
o właściwościach
antyelektrostatycznych i trudnopalnych,
obuwie ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych,
obuwie ochronne o właściwościach
antyelektrostatycznych,
rękawice ochronne dostosowane do występujących zagrożeń,
rękawice ochronne dostosowane
do występujących zagrożeń,
dodatkowo w oznakowanych obszarach:

dodatkowo w oznakowanych obszarach:
ochronniki słuchu,
ochronniki słuchu,

3 min

25-30s

...

10s

25-30s

3 min

Odwołanienie alarmu: Sygnał ciągły trwający 3 minuty.
Odwołanie alarmu: sygnał ciągły trwający 3 minuty.
3 min
3 min

Zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia:
Zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia:
1. zabrać
maskę przeciwgazową,
1. zabrać maskę
przeciwgazową,
2. określić kierunek
2. określićwiatru,
kierunek wiatru,
3. udać się 3.
do udać
miejsca
do ewakuacji
się do zbiórki
miejsca zbiórki
do ewakuacji/prostopadle
wydziałowego punktu zbornego
do kierunku ratownictwa
wiatru. chemicznego prostopadle do kierunku wiatru.

przydzieloną maskę przeciwgazową z odpowiednim pochłaniaczem,
przydzieloną
przeciwgazową
z odpowiednim
służącąmaskę
tylko do ewakuacji
z miejsca zagrożenia,
pochłaniaczem, służącą tylko do ewakuacji
z miejscanarzędzia
zagrożenia,
nieiskrzące oraz oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

Zasady ewakuacji poza teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku:
Zasady ewakuacji poza teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku:
1. drogami: 7-8, A-B, E-F, F-G do bram wyjazdowych,

z transformatora
bezpieczeństwa
o napięciuw24V,
przy wykonywaniu pracy
narzędziazasilane
nieiskrzące
oraz
oświeltenie
wykonaniu
w strefie zagrożenia pożarowego
i wybuchowego,
przeciwwybuchowym,
zasilane
z transformatora
bezpieczeństwa o napięciu 24V, przy wykonywaniu
pracy w strefie zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

3. drogami lokalnymi
w kierunku:
Płock,
Stara Biała,
Biała, Trzepowo.
3. drogami lokalnymi
w kierunku:
Płock,
Stara
Trzepowo.

1. drogami: 7-8, A-B, E-F, F-G do bram wyjazdowych,

2. 1,bramami
nr 1,21
2, 5,na
10, 21
na zewnątrzZakładu
Zakładu Produkcyjnego
w Płocku,
2. bramami nr
2, 5, 10,
zewnątrz
Produkcyjnego
w Płocku,

