Wskazówki bezpieczeństwa dla gości
Witamy w Koskisen

Gdzie znajdę kamizelkę bezpieczeństwa? Palenie papierosów

Każdego gościa prosimy o skontaktowanie się z wyznaczoną
osobą do kontaktu lub centralą telefoniczną zaraz po dotarciu
do zakładu. Numer: +358 20 553 41 (między godz. 16:00 a
8:00 rano: +358 40 553 4273).

Wejście do Tehdastie: Kamizelki są dostępne przy schodach
dla pieszych, wchodząc do strefy zakładu. Kontrola telefoniczna
otworzy barierę, gdy masz kamizelkę. Alternatywnie, Twój
przewodnik może przynieść kamizelkę bezpieczeństwa.

Poruszanie się po terenie zakładu

Na parkingu wewnętrznego dziedzińca płyty wiórowej Twój
przewodnik przyniesie ci kamizelkę bezpieczeństwa. Możesz
także użyć własnej odzieży ochronnej, jeśli ją masz.

Po zakładzie można poruszać się jedynie w towarzystwie
osoby goszczącej lub za jej zgodą. Parkowanie na obszarze
zakładu dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych przez
osobę do kontaktu lub centralę telefoniczną.
Na terenie zakładu obowiązują ogólne zasady ruchu
drogowego. Dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h, a
poruszanie się po zakładzie odbywa się na własne ryzyko.
Prosimy o poruszanie się po
wyznaczonych trasach. Prosimy
o zachowanie ostrożności przy
maszynach i podnośnikach
widłowych, ponieważ widoczność ich
operatorów jest ograniczona. Stanie
lub przechodzenie pod zawieszonym
ładunkiem jest zabronione.
Wychodzenie poza wyznaczone trasy możliwe jest jedynie za
zgodą i w towarzystwie osoby goszczącej.
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Na terenie zakładu należy nosić kamizelkę odblaskową.
Prosimy także o noszenie sprzętu dla gości, jak również
sprzętu ochrony osobistej, otrzymanego od osoby goszczącej.

Wejście do Mäntsäläntie i Hirvensalmi:
Twój przewodnik przyniesie kamizelkę
bezpieczeństwa na parking dla gości.
Możesz też nosić własną odzież
ochronną, jeśli ją masz.

Palenie na terenie zakładu jest zabronione, w
tym w maszynach i samochodach.

Użycie telefonu
Używanie telefonów komórkowych na
obszarach produkcyjnych i na terenie
zakładu jest zabronione. W razie potrzeby
skorzystania z telefonu na powyższych
obszarach, należy zatrzymać się w
bezpiecznym miejscu.

Kontrola bezpieczeństwa

Kamizelki są również dostępne we wszystkich naszych biurach.

Wszystkie osoby poruszające się po zakładzie Koskisen
proszone są o zgłaszanie wypadków, wszelkich sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu oraz innych obserwacji w tym
zakresie do wyznaczonych osób.

Inne istotne kwestie

W razie pożaru

Jeśli to możliwe zabierz ze sobą buty bezpieczeństwa.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami
osoby goszczącej. Ogólny numer
ratunkowy w Finlandii to 112.

W celu zwiedzania zakładu zalecamy ubranym być w
praktyczne I odpowiednie ubrania (płaskie buty, długi rękaw
itp.)
W oddziałach, gdzie hałas przekracza 80 dB, należy nosić
ochronniki słuchu, które zapewni osoba goszcząca.
Należy zapoznać się z lokalizacją wyjść oraz miejsc zbiórki,
pokazanych przez osobę goszczącą.
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wymaga upoważnienia.
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