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Mannesmann Precision Tubes GmbH
Prístup do auta: Kissinger Weg 55
Prístup k nákladným automobilom:
Oddelenie odoslania
Hafenstraße 121
MPT
Prístup do auta
59067 Hamm, Germany
Kissinger Weg 55 Tel.:
+49 2381 420-0
Fax:
+49 2381 420-265
E-Mail: info.mpt@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-precision-tubes.com
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Mannesmann Line Pipe GmbH
Prístup do auta: Kissinger Weg 55
Prístup k nákladným automobilom:
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

Informácie návštevníka
továreň Hamm

Bezpečnostné pokyny pre návštevníkov

Pokyny, nebezpečenstvo a výstražné značky

Prístup k nákladným automobilom Hafenstraße

Všeobecné informácie a pravidlá správania

4.

•

Vstupujte iba s robustnou obuvou!

Návštevníci sa spravidla musia zaregistrovať u vrátnika.
Návštevníci majú vstup do výrobných priestorov iba v
sprievode zamestnanca.

Nosiť ochrannú prilbu a chrániče uší!
Zostaňte na ceste a skupine!

•
•

Stlačením blikajúceho tlačidla požiadajte o identifikačnú
kartu.

•

Zadajte identifikačnú kartu do terminálu operátora na
výstupe.

•

Ak svieti zelené svetlo na semafóre a je otvorená
závora, môžete opustit areál továrne.

2.

•

Vyberte identifikačnú kartu a držte ju pred čítačkou
vedľa blikajúceho svetla.
Pri zelenom svelte na semafóre a otvorenej závore
môžete prejsť do priestorov továrne.

3.

•
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Bezpečnostné pokyny pre vodičov
•

Pre cestnú premávku v závode sa uplatňujú pravidlá
zákona o cestnej premávke (StVO).

•

Železničná doprava má vždy prednosť.

•

Nezastavujte sa na koľajniciach! Minimálna vzdialenosť
od koľaje 1,75 m od vonkajšieho okraja koľajnice.

•

Ak vynulujete svoje vozidlo, musí ho sprevádzať
niekoho iného.

•

Pri nakladaní a vykladaní vozidiel opustite vozidlo.
Predpísaný osobný ochranný prostriedok sa má nosiť.

Použite zábradlie, keď idete hore alebo dole po
schodoch!		
Fotografovanie alebo vytváranie videí je zakázané.

•

•
•

Ochrana rastlín musí byť okamžite informovaná v
prípade dopravnej nehody alebo iného poškodenia
(tel. +49 2381 420-652), ako aj v prípade požiaru,
havárie a potrebnej pomoci (núdzové volanie: +49 2381
420-112).

•

V prípade požiaru sa v halách spustí poplach. Určené
zberné miesta sa musia okamžite navštíviť a musia sa
dodržiavať ďalšie pokyny.

Väzby /Šatky musia byť zabezpečené
Ľudia s kardiostimulátormi sa nemôžu zúčastniť na
turné!

Osobné údaje návštevníkov sa uchovávajú najviac
jeden rok. (Poznámka: ochrana údajov). Ak dôjde k
strate alebo poškodeniu karty návštevníka po oprave,
spoločnosť MPT GmbH si vyhradzuje právo účtovať
poplatok 50 EUR.
Tam dostanete návštevnícky lístok, ktorý vás oprávňuje
na vstup do areálu závodu. Karta návštevníka musí
byť vždy zreteľne viditeľná. Na konci návštevy sa
pri výstupoch z brány Kissinger Weg vyberie karta
návštevníka.

Vstup do továrenských priestorov pod vplyvom
alkoholu / intoxikantov, ako aj podávanie a konzumácia alkoholu a iných intoxikantov je zakázané.
Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí stroja alebo
výrobkov!

Dôležité telefónne číslaporter
Porter:

Dôležité! Uistite sa, že vaša identifikačná karta je aktivovaná na mieste nakládky alebo vykládky pre výstup.
Opustenie nie je možné bez aktivácie!
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Apel de urgență:
Tiesňové volanie:
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