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LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT 
A Wotan Forest, a.s. társaság területére belépő idegen személyekre vonatkozó látogatási előírások Horka 

gyáregység   (látogatók, fuvarozók, beszállítók és vásárlók, szolgáltatók stb.) 

Leggyakoribb kockázatok és veszélyek   

 Személyek vagy járművek ütközése más járművel, szállító eszközzel, villástargoncával (továbbiakban csak 
manipulációs technikával). 

 Anyagok leesése, mindenekelőtt manipulációs technikáról. 

 Elcsúszás vagy elesés a gyárterületen belüli mozgás közben. 

 Veszélyes gépek, technológiák okozta veszélyek, test vagy végtagok becsípődése, behúzása, zúzása, 
beszorítása stb. 

 Tűz, robbanás, tűzterjedés.  

 vegyi anyagok kiszivárgása. 

A Wotan Forest, a.s. társaság Horka gyártelep területére belépő és ott mozgó külsős személyek kötelezettségei 

1. Tartsa be a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi, a tűzvédelmi és a környezetvédelmi jogi és egyéb 
követelményeket. 

2. Ügyeljen a saját és mások biztonságára a gyárterületen végzett tevékenység közben, és ne hozzon létre újabb 
kockázatokat. 

3. A gyárterületre való belépés/behajtás előtt jelentkezzen be a recepción, és tartsa be a társaság 
munkavállalóinak az utasításait. 

4. Tartsa be és tartsa tiszteletben a meghatározott utasításokat és tilalmakat, valamint az utasítások, jelzések, 
biztonsági figyelmeztetések formájában közölt információkat, mindenekelőtt a következőket: 

„Illetéktelen 
személyeknek 
belépni tilos.” 

„Dohányzás és nyílt 
láng használata tilos!” 

Dohányozni csak a 
kijelölt helyen szabad. 

„Megengedett 
sebesség 15 

km/óra” 
 

Kihajtáskor  
„STOP” 

 

„A 
villástargonca 

élvez 
elsőbbséget” 

 

„A gép 
munkaterületére 

lépni tilos” 

 

 

   

 

5. A gyárterületen csak kísérő dolgozóval, vagy annak az engedélyével szabad mozogni. 
Minden személy köteles viselni az egyéni védőeszközöket: 
zárt és merev orrú védőcipőt, jólláthatósági mellényt, és raktárakban  
(vagy más előírt helyen) védősisakot is - a konkrét munkahely előírásai szerint.  

            Az idegen személyekért mindig az adott munkahely vezetője felel. 

6. A gyárterületen csak a kijelölt utakon és járdákon közlekedjen, kizárólag csak a konkrét cél teljesítése 
érdekében. 

7. Tartsa be a közlekedési szabályokat, legyen figyelmes a gyárterületen való mozgás közben, előzze meg a 
baleseteket és személyi sérüléseket, valamint jármű- és egyéb anyagi károkat. A területen a járművek 
maximális sebessége 15 km/óra. 

8. Parkolni és a járművel leállni csak kijelölt helyen szabad. 
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9. Ne lépjen be és ne hajtson be a manipulációs technika közlekedési útjára, a manipulációs technikától legyen 

legalább 2 méter távolságban. 

10. Daruval vagy manipulációs technikával megemelt teher alá belépni tilos. 

11. A gyártmányok, áruk és anyagok fel- és lerakása közben legyen óvatos, tartsa be a társaság munkavállalóinak 
az utasításait, szükség esetén biztosítsa a biztonságos ki- és behajtást a gyárterületre. Áru vagy anyag 
kirakodása vagy berakodása miatt a gyárterületre érkező személyek folyamatosan tartózkodjanak a jármű 
mellett. Amennyiben a fuvarozáshoz kapcsolódó dokumentációk átadása vagy átvétele miatt elhagyja a 
járművet, akkor a motort állítsa le, a járművet rögzítse elmozdulás ellen, a hidraulikus kar legyen szállítási 
helyzetben (ha ilyen van), a fülkét pedig zárja be. 

12. Csak a Horka gyártelep felelős személyével előzőleg megállapodott tevékenységet szabad végrehajtani a 
gyártelepen. Előzetes megállapodás, illetve írásbeli engedély hiányában a munkát megkezdeni tilos. 

13.  A Horka gyártelep felelős munkavállalójának az engedélye nélkül tilos bármilyen munkát végezni a gépi 
berendezéseken, technológiákban, elektromos rendszerekben stb. 

14. A gyárterületre alkoholt és kábítószert bevinni tilos, illetve ilyen anyagok hatása alatt álló személy a 
gyártelepre nem léphet be. A gyártelepre fegyvert vagy más hasonló veszélyes tárgyat és anyagot bevinni 
tilos. 

15. A gyárterületen tilos nyílt láng használata és dohányzás, dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen 
szabad.  

16. Tűz észlelése esetén nyomja meg a tűzjelző gombot, és kezdje meg az oltást a kihelyezett tűzoltó eszközökkel, 
hívja a tűzoltókat. 

17. Tűz esetén tartsa be az evakuálási előírásokat és meneküljön a munkavállalókkal együtt. 

18. Az épületet a lehető legrövidebb úton hagyja el, menjen a gyülekezési helyre, kövesse a tűzvédelmi táblákat 
(pl. vészkijárat). 

19. Ha járműben tartózkodik, akkor a járművel hajtson olyan szabad helyre, ahol nem akadályozza a szabad 
mozgást. 

20. A hulladékokat csak a kijelölt (szelektáló) hulladékgyűjtőkbe szabad kidobni. 

21. Veszélyes anyagok kiszivárgása esetén előzze meg az anyag továbbterjedését és azonnal értesítse a társaság 
munkavállalóját. 

22. Tilos: 

- olajtermékekkel vagy vegyi anyagokkal szennyeződést okozni, 

- szennyezni a levegőt vagy nagy zajt csapni, 

- olyan technikát használni, amely környezetszennyezést okozhat. 

Minden balesetet, tüzet, anyagszivárgást, anyagi kárt stb. azonnal jelentsen be a Horka Gyártelep felelős 
dolgozójának. 

 

 Mentők 155  Cseh rendőrség 158  Tűzoltók 150 

Integrált védelmi rendszer 112 
Recepció (tűz bejelentése)................................................................................. 28-a mellék vagy 702 216 893 
Készenléti és baleseti szolgálat: 
 vízszolgáltató  (SČVK) ................................................................................ 601 267 267 / 840 111 111 
 áramszolgáltató (ČEZ Energetické služby) .................................................. 800 850 860 


