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SafetyCard
Siguranță la locul de 

muncă - Particip!
Centrală electrică de deșeuri 

RZR Herten

Comportament în caz de pericol / alarmă

Mesaj la centrala de alarmă

Păstrați liniștea!
Faceți apelul de urgență:
Nr. apel de urgență intern:-250
Nr. apel de urgență extern:+492366 300-250
sau (în caz de incendiu) acționați butonul de 
anunțare a incendiilor
Anunțarea unui accident:
Cine anunță defecțiunea?
Unde s-a întâmplat?
Ce s-a întâmplat?
Unde s-a întâmplat?
Câte  persoane accidentate sunt?
Așteptați întrebările!
Dacă e nevoie, acordați primul ajutor:
- asigurarea locului accidentului
- îngrijirea persoanei accidentate
- respectați instrucțiunile personalului întreprinderii
Comportament în caz de alarmă de gaz (NH3, 
H2S, PH3, CO):
- închideți ușile și ferestrele
- opriți aerisirea
- respectați instrucțiunile personalului întreprinderii

Comportament în caz de incendiu: 
- încercați să stingeți incendiul dintr-o poziție sigură
- eventual asigurați evacuarea fumului
- mergeți pe căile de evacuare la locul de adunare   
  anunțat (a se vedea harta locației)
- nu utilizați elevatoare (pericol de intoxicare)
- respectați instrucțiunile personalului întreprinderii

A se vedea sunete de alarmă 
dacă sună alarma pentru 
gaz părăsiți zona instalației
➜ aveți grijă la anunțurile din difuzor
În caz de alarmă de casă
(alarmarea membrilor 
echipei)
➜ respectați anunțul din difuzoare
în cazul unei alarme locale 
de incendiu 
➜ mergeți la următorul loc de adunare!
(a se vedea harta locației)

Asigurați-vă că rămâneți la punctele de asam-
blare până când managerul de sistem a dat 
aprobarea fi nală.

Hartă locație RZR Herten
Siguranță la locul 
de muncă - Particip!
Aveți sugestii pentru îmbunătățiri relevante 
de siguranță? Anunțați-le la personalul 
întreprinderii. Vă dorim o ședere sigură.

Termenii și condițiile noastre generale și 
informațiile referitoare la protecția datelor le 
găsiți pe www.agr.de.

Loc de adunare (1-5)

Cabinet medical

Defi brilator

Interzis persoanelor cu apa-
rate cardiace și implanturi 
medicale active
Avertisment de atmosferă 
explozivă
Punct de asamblare al 
pasarelelor

Centrală de informații 
poartă de acces și 
pompieri
Centru vizitatori
Clădire de birouri și 
clădire spații sociale 
(inclusiv laborator și 
compartiment de sfărâ-
mare)
Magazie centrală 
Cântar
Depozitare intermediară 
Depozit rezervoare
Depozit ambalaje (I & II)
Depozit deșeuri spital 
(I & II)
Depozit substanțe chimi-
ce speciale

Stație mono-încărcături
Concasare ambalaje
Stație încărcături 
speciale
Buncăr deșeuri indus-
triale
Birou pompier șef
Cameră de comandă
Buncăr deșeuri volumi-
noase
Buncăr deșeuri 
menajere și deșeuri 
industriale
Buncăr plat cenușă 
Centrala de energie III 
și stația de termofi care 
Locul contractorului
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Prevederi generale
  Pentru circulația autovehiculelor este 
valabil regulamentul de circulație rutieră. 
Viteza maximă admisă pe teritoriul  
întreprinderii este 15 km/h.

  Accesul neautorizat la zona RZR  
nu este permis. Este necesară o au-
torizare de intrare respectiv de trecere. 
Instrucțiunile angajaților AGR sau echipei 
de conducere AGR trebuie respectate.

  Fumatul, focul și lumina deschisă   
pe întreg teritoriul întreprinderii sunt  
interzise. Excepție fac spațiile și locurile 
marcate special. Pe întreg teritoriul între-
prinderii consumul de alcool și  
narcotice este interzis..

  Pentru persoanele cu aparate cardiace 
 și implanturi medicale active accesul  
 la zonele marcate în harta locație 
 este interzis.

  Acest regulament de muncă trebuie respectat. 
 

Vizitatori RZR Herten
  Pentru accesul la zona întreprinderii, trebuie să vă 
anunțați la portar și să menționați persoana dvs.
de contact. Acolo primiți un ecuson de vizitator (în 
cazul grupelor numai șeful de grup), pe care trebuie 
să îl purtați vizibil. Ecusonul de vizitator nu vă dă 
dreptul la accesarea zonei întreprinderii! Aveți nevo-
ie de însoțirea de către un angajat autorizat RZR.

  În caz de vizită cu un ghid, există obligația de purta-
re a unei căști, îmbrăcăminții de avertizare și, în 
unele zone parțiale ale întreprinderii, ochelarilor 
de protecție. Echipamentul este pus la dispoziție.

  Îndepărtarea de la grupul de vizitatori sau părăsi-
rea căilor de vizitare admise este interzisă.

  Purtați încălțăminte stabilă (fără pantofi deschiși 
sau cu toc înalt).

  Consumul de alimente sau băuturi în zona 
instalațiilornu este permis.

  Efectuarea fotografiilor, înregistrările de film și 
sunet sunt permise numai cu acordul AGR sau 
echipei de conducere a AGR.

 

   În zona instalațiilor din spatele 
 cântarului purtarea căștii și  
 vestei de avertizare este  
 obligatorie.

   Trebuie respectate instrucțiunile angajaților 
AGR.

Furnizori
  Intrarea în zona instalațiilor din spatele cântarului 
este permisă furnizorilor de deșeuri.  

  Trebuie respectate instrucțiunile portarului și  
personalului.

Furnizori comerciali și 
privați de deșeuri

  Intrarea are loc numai la cântar.
  Instrucțiunile personalului de la cântar și muncitori-
lor din zona de descărcare trebuie respectate.

  Acordați întotdeauna atenție ordinii și curățeniei.

 
  Pentru accesul la zona instalațiilor aveți nevoie 
de însoțirea de către un angajat autorizat al RZR 
sau de un permis special de lucru și instruirea 
prin supraveghetorul corespunzător.

  În cadrul efectuării lucrărilor trebuie respecta-
te reglementările asociațiilor profesionale în 
legătură cu regulamentul de ordine interioară și 
indicatoarele aflate în instalație.

  Toate accidentele de muncă trebuie înregistrate 
în registrul medical.

În timpul lucrărilor la RZR Herten utilizați echi- 
pamentul dvs. personal de protecție conform  
prevederilor. Instrumentele și echipamentele  
individuale de protecție nu sunt furnizate de AGR.

Siguranță la RZR Herten
Centrala electrică de deșeuri RZR Herten este o locație 
importantă pentru salubrizarea corespunzătoare și 
profesională a deșeurilor și în același timp o locație 
de producție importantă pentru energie electrică și 
termoficare din regiunea noastră. Aici se prelucrează 
termic 24 din 24 de ore în 365 de zile din an deșeuri 
menajere, comerciale și industriale. 

Siguranța are la RZR Herten cel mai important loc - la 
exploatarea instalațiilor și la prelucrarea deșeurilor 
furnizate. 

Vă rugăm, să respectați în timpul vizitei la plat-
forma noastră industrială următoarele indicații și 
prevederi.

Cultura noastră de 
siguranță
Siguranță la locul de muncă - Particip!
Noi, angajatele/angajații din echipa de conducere a 
Grupului AGR din locația RZR Herten, promovăm și 
solicităm un mod de a lucra în siguranță și un compor-
tament conștient de siguranță. Recunoaștem valoarea 
siguranței și sănătății pentru noi înșine, pentru clienții 
noștri și firmele noastre partenere și respectăm urmă-
toarele reguli de bază:

1.  Preluăm împreună responsabilitatea  
pentru protecția siguranței și sănătății.

2.  Înțelegem un mod de lucru în siguranță ca o 
expresie a calității ridicate a serviciilor noastre.

3.  Respectăm regulile de siguranță și  
ne protejăm pe noi și pe alții.

4.  Suntem deschiși pentru îmbunătățiri și dezvol-
tăm în permanență cultura noastră de siguranță.

5.  Comunicăm în același fel siguranța tuturor gru-
pelor participante și persoanelor.

  Toate marginile cu pericol de cădere, gropile 
de la nivelul solului, cele cauzate de lucrări de 
construcții, șanțurile și schelele de pe teritoriul 
întreprinderii trebuie asigurate.

  Pe teritoriul întreprinderii au voie să fie utilizate 
numai căi de circulare sigure . 

  Persoanele străine nu au voie să acționeze 
mijloacele noastre operaționale.

      Zonele de pericole de la mașini și încărcături 
 trebuie evitate (componentele constructive și  
 încărcăturile trebuie asigurate contra răsturnării   
 și căderii) și zona de lucru trebuie să fie ordonată  
 (evitarea locurilor de împiedicare).

  Zona de lucru trebuie să fie asigurată contra  
riscului de incendiu. Lucrările sigure trebuie să 
fie asigurate de asemenea în zonele cu risc de 
explozie (măsurare liberă, unelte cu protecție contra 
exploziilor/Echipamente).

  Punctele de fixare pentru echipamentul personal 
de protecție contra căderii trebuie să fie stabilite.

  Toate mijloacele de lucru necesare trebuie să fie 
disponibile, verificate și într-o stare ireproșabilă.

Siguranța muncii în centrala electrică de deșeuri RZR Herten




