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Трудова безопасност
– Аз участвам!
Имате ли предложения, свързани с подобре-
ние на безопасността? Моля, свържете се с 
оперативния персонал. Желаем Ви безопасен 
престой.

Можете да намерите нашите Общи условия и 
Политика за поверителност на личните данни на 
www.agr.de.

AGR Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH  
Im Emscherbruch 11 
45699 Herten  
www.agr.de
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SafetyCard
Трудова безопасност

– Аз участвам!
Централа за отпадъци RZR Herten

Поведение в случай на опасност/аларма

Съобщение до алармената централа

Запазете спокойствие!

Направете спешно обаждане: 
Вътрешна линия за спешни повиквания: -250
Външна линия за спешни повиквания: 
+492366 300-250 или (в случай на пожар) 
натиснете бутона за пожароизвестяване

Съобщаване на инцидент:
Кой съобщава за повредата?
Къде се е случило?
Какво се е случило?
Кога се е случило?
Колко пострадали има?
Изчакайте за въпроси!

Ако указвате първа помощ:
- Осигуряване на мястото на инцидента
- Грижи за пострадалите
- Спазвайте указанията на оперативния персонал

Поведение при аларма за газ (NH3, H2S, PH3, CO):
- затворете прозорците и вратите
- изключете вентилацията
- спазвайте указанията на оперативния персонал

Поведение в случай на пожар 
- от безопасна позиция направете опит за гасене
- евентуално се погрижете за отвеждането на дима
- използвайки евакуационните пътища, намерете   
  уточнения сборен пункт (вижте картата)
- не използвайте асансьори (опасност от задушаване)
- спазвайте указанията на оперативния персонал

Алармени звуци на сирените 
при аларма за газ трябва да се 
напусне района на съоръженията
➜ слушайте внимателно инструкциите 
 по високоговорителите
при фирмена аларма
(алармиране на спасителните екипи)
➜ слушайте внимателно 
инструкциите по високоговорителите
при локална аларма за 
пожароизвестяване 
➜ намерете най-близкия 
сборен пункт! (вижте картата)

Уверете се, че сте на местата за събиране, дока-
то системният мениджър не даде окончателно 
одобрение.

Карта на RZR Herten Сборен пункт (1–5)

Санитарно 
помещение

Дефибрилатор

Забранено за лица със 
сърдечни пейсмейкъри и ак-
тивни медицински импланти

Предупреждение за експло-
зивна атмосфера

Пункт за монтаж на пътеки

Портал и информа-
ционна централа на 
пожарната
Център за посетители
Фирмена и социална 
сграда (вкл. лаборатория 
и съблекални)
Централен склад 
Везна
Междинно хранилище
Склад за резервоари
Склад за контейнери (I и II)
Склад за болнични отпа-
дъци (I и II)
Склад за други химикали
Станция за моно партиди
Раздробяване на кон-
тейнери

Станция за специални 
партиди
Бункер за индустриални 
отпадъци
Офис на ръководителя 
на пожарната
Контролна зала
Бункер за обемисти 
отпадъци
Бункер за домакински и 
индустриални отпадъци
Плосък бункер за 
ръждива пепел
Енергийна централа III 
и станция за пренос на 
топлинна енергия
Място на изпълнителя
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Общи предписания
  За движението на МПС важи Правилникът 
за движение по пътищата (StVO). 
Допустимата максимална скорост  на 
територията на цялата фирма е 15 km/h.

  Неупълномощено влизане на територията  
на RZR не е разрешено. Необходимо е  
разрешение за влизане или преминава-
не с МПС. Инструкциите на служите-
лите на AGR или на ръководството на 
AGR трябва да се спазват.

  Пушене, огън и открита светлина са  
забранени на цялата фирмена тери-
тория. Изключение правят специално 
обозначените преустроени за целта по-
мещения и места. На цялата фирмена 
територия има забрана за употреба на  
алкохол и упойващи вещества.

  Лица със сърдечни пейсмейкъри 
 и активни медицински импланти 
 нямат  право на достъп до съответно 
 обозначените на картата зони.

  Трябва да се спазва вътрешния правилник. 

 

Посетители в RZR Herten
  За разрешение за влизане в района на съоръ-
женията е необходимо да се регистрирате при 
портиера и да посочите Вашето лице за контакт. 
Там ще получите карта за посетител (при групи 
такава получава само водачът на групата), която 
трябва да носите на видимо място. Картата за 
посетител не дава право на влизане в района на 
съоръженията! За целта трябва да сте придруже-
ни от упълномощен служител на RZR.

  При обиколките е задължително носенето на кас-
ка, облекло с висока видимост, а в някои зони 
на терена също и на предпазни очила. Тези 
предпазни средства ще Ви бъдат предоставени.

  Отделяне от групата посетители или напускане 
на разрешените пътища за посетители не е 
разрешено.

  Носете здрави и стабилни обувки (без отворе-
ни обувки или обувки с високи токове).

  Консумацията на храни или напитки в района 
на съоръженията не е разрешена.

  Заснемане на снимки, филми или записване-
то на звук е разрешено само с одобрение от 
страна на AGR или на ръководството на AGR.

 

   В района на съоръженията  
зад везната е задължително 

 носенето на каска и  
 жилетка с висока видимост.

   Трябва да се спазват инструкциите 
 на служителите на AGR.

Доставчици 
  Влизането в областта на съоръженията зад вез-
ната е разрешено за доставчиците на отпадъци.  

  Трябва да се спазват инструкциите на портиера 
и на персонала.

Фирмени и частни
доставчици на отпадъци

  Влизането се извършва единствено през везната.
  Трябва да се спазват инструкциите на персо-
нала на везната и на даващите указания лица в 
районаза разтоварване.

 Винаги обръщайте внимание на реда и чистотата.

 
  За влизане в района на съоръженията трябва 
да бъдете придружени от упълномощен 
служител на RZR или се нуждаете от специ-
ално разрешително за работа и инструктаж от 
отговорния за Вас строителен ръководител.

  В рамките на провеждането на работите тряб-
ва да се спазват разпоредбите на трудовите 
асоциации във връзка с фирмения правилник 
и намиращите се в съоръжението забранителни 
знаци.

  Всички трудови инциденти  трябва да се 
вписват в медицинския дневник.

При работа в RZR Herten използвайте лични  
предпазни средства според съответните 
предписания. Инструменти и лични предпазни 
средства не се предоставят от AGR.

Безопасност в RZR Herten
Централата за отпадъци RZR Herten е важно място 
за специализираното и правилно изхвърляне на 
отпадъци, като в същото време е важно производ-
ствено съоръжение за електрически ток и топлинна 
енергия в нашия регион. Тук денонощно 365 дни в 
годината се обработват термично битови, промиш-
лени и индустриални отпадъци. 

Безопасността в RZR Herten е от най-голям прио-
ритет – при работата на съоръженията, както и при 
боравенето с доставените отпадъци. 

Моля, по време на престоя си в нашия про-
мишлен обект спазвайте следните указания и 
предписания.

Нашата култура за  
безопасност
Трудова безопасност – Аз участвам!
Ние, служителите и ръководният персонал на група 
AGR с филиал RZR Herten, насърчаваме и изисква-
ме работа и поведение, съобразени с изискванията 
за безопасност, в нашите съоръжения. Ние знаем 
стойността на безопасността и здравето за нас са-
мите, нашите клиенти и нашите партньорски фирми 
и се съобразяваме със следните основни правила:

1.  Ние поемаме заедно отговорност  
за безопасността и здравето.

2.  Ние разбираме безопасната работа като израз 
на високото качество на нашите услуги.

3.  Ние спазваме правилата за безопасност и  
пазим себе си и другите.

4.  Ние сме отворени за подобрения и не спира-
ме да развиваме нашата култура за безопасност.

5.  Ние предаваме информация за безопасността 
на всички участващи групи и лица по един и 
същи начин.

  Всички ръбове с опасност от падане, отвори 
в земята, строителни изкопи, шахти и скелета 
на територията на обекта трябва да бъдат 
обезопасени.

  На територията на обекта трябва да се из-
ползват само безопасни пътища за движение. 

 Външни лица не трябва да обслужват
 нашите оперативно оборудване.

  Опасните зони на машини и товари 
  трябва да се избягват (конструкционните части 

и товарите трябва да се осигуряват срещу прео-
бръщане и падане) и работната зона трябва 
да е разчистена (с цел предотвратяване на 
спъване).

  Работната зона трябва да е осигурена срещу 
опасност от пожар. Безопасната работа трябва 
да е гарантирана също в зоната с опасност от 
експлозия (измерване за липса на експлозивни 
газове, защитени от експлозия инструменти/съо-
ръжения).

  Точките за закрепване на личните предпазни  
средства срещу падане от височина трябва да 
са ясно определени.

 Всички необходими работни средства трябва  
 да са налични, проверени и в безупречно   
 състояние

Трудова безопасност в централата за отпадъци RZR Herten




