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SafetyCard
Bezpieczeństwo pracy
– To też moja sprawa!

Spalarnia odpadów i elektrownia 
RZR Herten

Zachowanie w przypadku zagrożenia / alarmu
Zachowanie w przypadku pożaru: 
- z bezpiecznej odległości podejmij próbę gaszenia
- ew. zadbaj o odprowadzenie dymu
- poruszając się po drogach ewakuacyjnych udaj się   
  na podane miejsce zbiórki (patrz plan sytuacyjny)
-  nie korzystaj z wind (niebezpieczeństwo 

uduszenia się)
- przestrzegaj instrukcji personelu zakładowego

Sygnały alarmowe syreny 
w razie alarmu gazowego 
opuść teren
➜ wykonuj polecenia płynące z głośnika
w razie alarmu zakładowego
(alarm straży zakładowej)
➜ wykonuj polecenia płynące z głośnika
w razie lokalnego alarmu 
pożarowego 
➜ udaj się na najbliższe miejsce zbiórki!
(patrz plan sytuacyjny)

Upewnij się, że pozostajesz w punktach mon-
tażowych, dopóki menedżer systemu nie wyda 
ostatecznej zgody.

Plan sytuacyjny RZR Herten
Bezpieczeństwo pracy
– To też moja sprawa!
Masz pomysły na poprawę bezpieczeństwa 
pracy? Zgłoś się do personelu zakładu. 
Życzymy bezpiecznego pobytu.

Nasze Ogólne Warunki Handlowe i Polityka 
prywatności znajdują się na stronie www.agr.de.

Miejsce zbiórki (1 - 5)

Ambulatorium

Defi brylator

Zakaz wstępu dla osób 
z rozrusznikami serca i 
aktywnymi implantami 
medycznymi
Ostrzeżenie przed atmosferą 
zagrożoną wybuchem
Miejsce zbiórki chodników

Furtka i centrala informa-
cyjna straży pożarnej
Centrum dla gości
Budynek zakładowy i
socjalny (w tym laborato-
rium i łaźnie)
Magazyn centralny 
Waga
Magazyn tymczasowy
Magazyn zbiorników
Magazyn opakowań 
(I + II)
Magazyn odpadów szpital-
nych (I + II)
Magazyn chemikaliów 
specjalnych
Stacja odpadów jednolitych

Rozdrabnianie opakowań
Stacja odpadów specjal-
nych
Bunkier odpadów przemy-
słowych
Biuro naczelnika straży 
pożarnej
Stanowisko kontrolne
Bunkier odpadów wielkoga-
barytowych
Bunkier odpadów komunal-
nych i handlowych
Płaski bunkier popiołów 
paleniskowych
Centrala energetyczna III i 
stacja zdalnego przekazy-
wania ciepła
Miejsce wykonawcy
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Zgłoszenie do centrali alarmowej

Zachowaj spokój!

Wybierz numer alarmowy:
Wewn. nr alarmowy: -250
Zewn. nr alarmowy: +492366 300-250
lub (w razie pożaru) naciśnij przycisk przeciwpo-
żarowy

Zgłoś wypadek:
Kto zgłasza wypadek?
Gdzie to się stało?
Co się stało?
Kiedy to się stało?
Ilu jest poszkodowanych?
Czekaj na odpowiedź!

W razie potrzeby udziel pierwszej pomocy:
- zabezpiecz miejsce wypadku
- udziel pomocy poszkodowanym
- przestrzegaj instrukcji personelu zakładowego

Zachowanie w razie alarmu gazowego (NH3, 
H2S, PH3, CO):
- zamknij okna i drzwi
- wyłącz wentylację
- przestrzegaj instrukcji personelu zakładowego



Przepisy ogólne
  W odniesieniu do ruchu pojazdów obowią-
zują przepisy kodeksu drogowego (StVO). 
Dopuszczalna prędkość maksymalna 
wynosi na całym terenie 15 km/h.

  Nieuprawniony wstęp na teren RZR  
jest zabroniony. Konieczne jest  
pozwolenie na wjazd lub przejazd.  
Należy przestrzegać instrukcji  
pracowników AGR lub kierownictwa AGR.

  Palenie tytoniu, ognia i używanie otwartych 
źródeł światła jest na całym terenie zakładu  
zabronione. Wyjątek stanowią specjalnie 
oznaczone zamknięte pomieszczenia 
i miejsca. Na terenie całego zakładu 
obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i 
środków odurzających.

  Osoby z rozrusznikami serca oraz  
aktywnymi implantami medycznymi  
nie mogą wchodzić na obszary odpowiednio  
oznakowane na planie sytuacyjnym.

  Należy przestrzegać regulaminu zakładowego. 
 

Goście w RZR Herten
  Aby uzyskać prawo wstępu na teren zakładu, należy 
zgłosić się na portierni i podać nazwisko osoby 
upoważnionej do wprowadzenia Państwa na zakład. 
Tam otrzymają Państwo przepustkę dla gościa (w 
przypadku grupy tylko dla kierownika grupy), którą 
należy nosić w widocznym miejscu. Przepustka 
dla gościa nie uprawnia do wejścia na teren zakładu! 
Potrzebna jest obecność upoważnionego pracowni-
ka RZR.

  Zwiedzanie z przewodnikiem wymaga założenia 
kasku, odzieży ostrzegawczej, a w niektórych 
strefach także okularów ochronnych. Ten sprzęt 
jest udostępniany.

  W żadnym wypadku nie należy oddalać się od 
grupy lub opuszczać dróg przeznaczonych dla 
odwiedzających.

  Należy nosić pełne obuwie (nie obuwie otwarte lub 
buty na wysokim obcasie).

  Na terenie zakładu zabronione jest spożywanie 
pokarmów i picie alkoholu.

  Robienie zdjęć, nagrywanie filmów i rejestracja 
dźwięku są dozwolone wyłącznie za zgodą AGR 
lub kierownictwa AGR.

 

   Na terenie zakładu położonym  
za wagą obowiązkowe jest  
noszenie kasku i kamizelki  
odblaskowej.

   Należy stosować się do poleceń pracowników 
AGR.

Dostawcy
  Wjazd na teren za wagą dozwolony jest tylko 
dostawcom.  

  Należy przestrzegać poleceń portiera i personelu.

Komercyjni i prywatni
dostawcy odpadów

  Wjazd możliwy jest wyłącznie przez wagę.
  Należy przestrzegać instrukcji personelu wagi oraz 
pracowników strefy rozładunku.

  Zawsze zwracaj uwagę na porządek i czystość.

 
  Wejście na obszar roboczy wymaga towarzystwa 
upoważnionego pracownika RZR lub specjalne-
go zezwolenia na pracę i instrukcji od odpowie-
dzialnego kierownika budowy.

  Przy wykonywaniu pracy należy przestrze-
gać przepisów związkowych w powiązaniu z 
regulaminem zakładowym oraz znakami nakazu 
umieszczonymi na terenie zakładu.

  Wszystkie wypadki przy pracy muszą być odno-
towane w rejestrze wypadków.

Podczas pracy w RZR Herten należy stosować 
środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. AGR nie zapewnia narzędzi i 
środków ochrony osobistej.

Bezpieczeństwo w RZR Herten
Spalarnia odpadów i elektrownia RZR Herten jest waż-
nym miejscem odpowiedniej i profesjonalnej utylizacji 
odpadów, a jednocześnie istotnym miejscem produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w naszym regionie. Tutaj 
przez całą dobę, 365 dni w roku przetwarzane są ter-
micznie odpady komunalne, handlowe i przemysłowe. 

W RZR Herten bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet 
- zarówno podczas eksploatacji instalacji, jak i podczas 
zagospodarowywania dostarczonych odpadów. 

Podczas pobytu na terenie naszego zakładu należy 
przestrzegać zalecanych wskazówek i przepisów.

Nasza kultura bezpie-
czeństwa
Bezpieczeństwo pracy – To też moja sprawa!
My, pracownicy i kierownictwo AGR Gruppe w zakła-
dzie RZR Herten wspieramy i wymagamy przestrze-
gania zasad bezpieczeństwa pracy oraz świadomego 
postępowania w tym zakresie. Cenimy zdrowie i bez-
pieczeństwo nasze, naszych klientów i partnerów oraz 
deklarujemy przestrzeganie następujących zasad:

1.  Poczuwamy się do odpowiedzialności za  
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

2  Bezpieczną pracę rozumiemy jako wyraz wyso-
kiej jakości naszych usług.

3.  Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i chronimy 
siebie i innych.

4.  Jesteśmy gotowi stale poprawiać i rozwijać 
naszą kulturę bezpieczeństwa.

5  W równym stopniu propagujemy bezpieczeństwo 
wobec wszystkich zaangażowanych grup i osób.

  Wszystkie krawędzie, z których można spaść, 
otwory w podłożu, wykopy budowlane, rowy i rusz-
towania na terenie zakładu należy zabezpieczyć.

  Na terenie zakładu wolno korzystać tylko z bez-
piecznych dróg transportowych. 

  Osobom niebędącym pracownikami nie wolno 
obsługiwać urządzeń zakładowych.

  Należy unikać stref zagrożenia w pobliżu maszyn i 
ciężarów (podzespoły i ciężary należy zabezpieczyć 
przed przewróceniem się i upadkiem), a obszar 
roboczy należy uprzątnąć (wyeliminować niebez-
pieczeństwa potknięcia).

  Obszar roboczy musi być zabezpieczony przed 
zagrożeniem pożarowym. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy także w strefie zagrożonej 
wybuchem (pomiar stężenia, narzędzia/urządzenia 
przeznaczone do obszarów Ex).

  Należy określić punkty mocowania dla środków 
ochrony indywidualnej zabezpieczających   
przed upadkiem.

  Wszystkie niezbędne środki robocze muszą być 
udostępnione, sprawdzone i utrzymywane w 
nienagannym stanie.

Bezpieczeństwo pracy w spalarni odpadów i elektrowni RZR Herten




