
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
MODULAR SYSTEM  

BHP i ochrona zdrowia
Osoby przebywające na terenie zakadu 
zobowiązane są do:
• Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy
• Przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Parkowania samochodów tylko we wskazanych 

miejscach
• Zgłaszania zaistniałego wypadku i zauważonych 

zagrożeń
• Wewnątrz hal do poruszania się tylko drogami  

wyznaczonymi, zwracając uwagę na wszelkie  
środki transportu 

• Stosowania się do wszelkich znaków  
ostrzegawczych i tablic informacyjnych

• Stosowania środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży ochronnej w miejscach gdzie   
jest to wymagane

Ponadto:
• Goście odwiedzający zakład są zobowiązani   

do poruszania się na terenie zakładu wyłącznie 
z przewodnikiem

• Na terenie zakładu obowiązuje segregacja  
wszystkich odpadów zgodnie z opisem   
na pojemnikach

• W przypadku niezamierzonego zanieczyszczenia 
środowiska (wyciek, rozsypanie) należy zgłosić  
fakt ochronie, a w przypadku gości opiekunowi

• Na terenie zakładu obowiązuje dezynfekcja rąk, 
prawidłowe noszenie maseczek oraz zachowanie 
dystansu

Witamy w fi rmy Modular System 
Podczas Państwa wizyty wymagamy przestrzegania 
naszego regulaminu bezpieczeństwa mającego  na celu 
ochronę zdrowia i życia odwiedzających. 

W niniejszym folderze znajdą Państwo informacje  
na temat:
• Najważniejszych zasad obowiązujących na terenie 

zakładu
• Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  

zdrowia
• Środków ochrony osobistej
• Sposobu postępowania w razie sytuacji awaryjnej

Podczas wizyty w zakładzie zarówno goście   
jak i pracownicy fi rm zewnętrznych muszą być   
zabezpieczeni przed wypadkami i zagrożeniami   
dla życia i zdrowia.  
Wymaga to bezwzględnego przestrzegania   
naszego regulaminu bezpieczeństwa. 

Dokument jest własnością fi rmy Modular System Spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentu bez zgody fi rmy zabronione.

Poruszania po terenie spółki 
z prędkością większą 
niż 10 km/h

Samowolnego wchodzenia 
do miejsc ograniczonego 
dostępu

Wnoszenia i spożywania 
alkoholu oraz środków 
odurzających

Palenia tytoniu 
i wyrobów 
tytoniowych

Fotografowania 
bez zgody Modular System

Na terenie zakładu zabrania się:

Unikaj kontaktu z substancjami niebezpiecznymi

W razie awarii występuje ryzyko uwolnienia do środowiska 
gazów, oparów, cieczy

Postępuj zgodnie z poleceniami osoby odpowiedzialnej

Straż pożarna

Pogotowie ratunkowe

Numer ogólny

Służba BHP

Dyrektor produkcji

Kierownik Utrzymania Ruchu

Dyżurka ochrony

998
999
112

539  772  120

728  211  617

539  961  122

538  637  014

Numery alarmowe

Wydanie:  

Data wydania: 
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-MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI

Zagrożenia występujące 
na terenie zakładu:

Postępuj zgodnie z poleceniami osoby 
Zagrożenia transportowe (wózki  
jezdniowe, pojazdy samochodowe)

Zagrożenia transportowe 
(przenośniki)

Strefa zagrożenia wybuchem

Stosowanie materiałów 
łatwopalnych 
lub wybuchowych

Porażenie prądem elektrycznym

Promieniowanie UV

Poparzenia (gorące przedmioty)

Wysoki poziom hałasu

Niebezpieczeństwo 
przygniecenia przez spadające 
obciążenie

Niebezpieczeństwo 
potnięcia się

Ostrzeżenie przed 
ostrymi elementamiPrace na wysokości

Niebezpieczeństwo upadku
BUTLE Z GAZEM
Nie zbliżać się 
z otwartym ogniem

Wirujące elemeny

Wysokie ciśnienie

Substancje niebezpieczne,  
toksyczne (trujące, drażniące  
i uczulające chemikalia)

Niebezpieczeństwo wciągnięcia,  
zgniecenia, odcięcia

Regulamin postępowania w sytuacjach awaryjnych
Zasady bezpieczeństwa ewakuacji:
• W przypadku stwierdzenia zagrożenia stosuj się do procedur

wymaganych w zakładzie
• Podporządkuj się poleceniom osób kierującychakcją ewakuacyjną.

Zachowaj spokój.
• W trakcie ewakuacji przejdź do miejsca zbiórki ewakuacji.

Pozostań w tym miejscu i czekaj na dalsze wskazówki

Punkt zbiórki 
po ewakuacji

Wyjście
ewakuacyjne

Kierunek
ewakuacji


