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Acces pentru camioane

Hafenstraße

Revistă
MPT

Esti aici

Dispeceratul
MPT

Dispeceratul 
MLP

Administrare MLP

Revistă MLP

Informație, poarta, paramedicii Mannesmann Precision Tubes GmbH
Acces auto: Kissinger Weg 55
Acces pentru camioane: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.: +49 2381 420-0
Fax: +49 2381 420-265 
E-Mail: info.mpt@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-precision-tubes.com

Mannesmann Line Pipe GmbH
Acces auto: Kissinger Weg 55
Acces pentru camioane: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.: +49 2381 420-455
Fax: +49 2381 420-718 
E-Mail: info.mlp@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-linepipe.com

Traseul camionului pentru 
collectori:

Mannesmann 
Precision Tubes 

Mannesmann
Line Pipe

Servicii de coletărie

Loc de întâlnire

Primul ajutor

Telefon de urgență
 

Centru medical

Extinctor

Parcare
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Informații pentru vizitatori  
   Fabrica Hamm

Hartă fabrică 
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Instrucțiuni de siguranță pentru vizitatori Instrucțiuni, semne de pericol și de avertizare

Purtați numai pantofi rezistenți!

Purtați casca de protecție și protecția la ureche!

Rămâi pe drum și rămâi cu grupul tău! 

Pentru scări, vă rugăm să utilizați mânerul! 

Fotografiile si filmările sunt interzise.

Legăturile și eșarfele trebuie să fie asigurate.

Persoanele cu stimulatoare cardiace ar trebuii să nu 
participe la circuit!

Intrarea în incinta fabricii sub influența alcoolului/ 
intoxicantului precum și introducerea și consumul de 
alcool și alți alcoolici este interzisă.

Nu atingeți niciodată partile  mobile ale mașinilor! 

Numere de telefon importante 
Porter: - 652
Paramedic:
Paramedici: - 112

Instrucțiuni de siguranță pentru soferi 

• Traficul rutier în incinta fabricii este supus reglementărilor 
rutiere germane (StVO).

• Transportul feroviar are întotdeauna prioritate.

• Nu țineți în profilul șinei! Păstrați o distanță minimă de 
1,75 m fata de liniile de cale ferată.

• Când resetați utilajul de transport uzinal, trebuie sa fiti 
ajutat  de o altă persoană.

• Când încărcați și descărcați vehicule, părăsiți  autovehi-
culul. Trebuie purtat echipamentul personal de protecție 
prescris. 

• Apăsați butonul intermitent pentru a solicita un card de 
identitate.

• Luați cartela și țineți-o în fața cititorului lângă luminile 
intermitente. 

• Dacă semaforul este verde și bariera este deschisă, 
puteți intra in  sediul fabricii.

• Important! Asigurați-vă de cartea dvs. de identitate sa 
nu fie  blocată la punctul de încărcare sau descărcare 
pentru ieșire. O ieșire fără activare nu este posibilă!

• La ieșire, introduceți cartea de identitate în cititorul de 
carduri. 

• Dacă lumina semaforului este verde și bariera este 
deschisă, puteți părăsi zona fabricii.2.

3.

4. Informații generale și reguli de conduită 

• În general, vizitatorii trebuie să se înregistreze la  
gatekeeper. Vizitatorii au voie să intre numai în zonele 
de producție atunci când sunt însoțiți de un angajat.

• Protecția plantelor trebuie informată imediat în caz  
de accidente de circulație sau alte avarii (tel. +49 2381  
420-652), precum și incendiu, accident și asistență 
necesară (apel de urgență: +49 2381 420-112).

• O alarmă de sirenă este declanșată în săli în cazul  
unui incendiu. Punctele de asamblare desemnate  
trebuie vizitate imediat și trebuie urmate instrucțiuni  
suplimentare.

• Datele personale ale vizitatorilor sunt stocate pentru 
maximum un an. (Notați protecția datelor). Dacă cardul 
de vizitator este pierdut sau deteriorat dincolo de 
reparații, MPT GmbH își rezervă dreptul de a percepe  
o taxă de 50 EUR.

• Acolo veți primi un permis de vizitator care vă dă dreptul 
să intrați în sediul fabricii. Cardul de vizitator trebuie să 
fie clar vizibil în orice moment. La sfârșitul vizitei, cardul 
de vizitator este retras la ieșirea din poarta Kissinger 
Weg.
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