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ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ 
Інструкція для сторонніх осіб, які переміщуються на території АТ «Wotan Forest», філія Горка 

(тобто відвідувачі, перевізники, постачальники та покупці товарів і послуг тощо) 

Найбільші ризики / небезпеки:   

 Зіткнення людей або транспортних засобів з іншим транспортним засобом, візком, навантажувачем 
(далі - навантажувальним обладнанням). 

 Падіння матеріалу, особливо під час роботи за допомогою транспортно-розвантажувального 
обладнання. 

 Під час пересування по території людина посковзається і падає. 

 Зачеплення, закручування, удари людей і частин тіла при зачепленні за небезпечні частини машин, 
техніки. 

 Виникнення та поширення пожежі, вибух. 

 Хімічний витік. 

Зобов'язання сторонніх осіб під час входу та пересування на території Філії Горка компанії АТ «Wotan 
Forest»: 

1. Виконувати законодавчі та інші вимоги щодо забезпечення безпеки та охорони праці, 
протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. 

2. Подбати про свою безпеку та безпеку інших людей і не створюйте додаткових ризиків своєю 
діяльністю на території компанії. 

3. Перед входом/ в'їздом до ареалу з’явитися на рецепції, а далі виконувати вказівки відповідального 
працівника підприємства. 

4. Виконувати та поважати встановлені розпорядження та заборони, інформацію та попередження, 
передані у формі вказівок, сигналів, знаків безпеки, зокрема: 

«Заборона 
проникнення 

стороннім 
особам» 

„ Заборона паління та 
відкритого 

поводження вогнем" 
палити дозволено лише 

у спеціально 
відведеному місці 

«Обмеження 
швидкості 
15 км/год.» 

 

На виїзді 
"СТОП " 

 

«Пріоритет 
ВЗВ (візка)» 

 

«Не 
заходити в 

робочий 
простір 

машини» 

 

 

   

 

5. Пересуватися територією тільки в супроводі працівника підприємства або з його відома. 
Усі особи зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, тобто. 
суцільне та закрите взуття, світловідбиваючі жилети, та на складах, або інших  
просторах і захисний шолом - завжди відповідно до конкретного робочого  
місця. Відповідальність за незнайомців на території завжди несе старший працівник відділення. 

6. У території і будівлях рухатися тільки розміченими доріжками і тротуарами і тільки з визначеною 
метою. 
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7. Дотримуватися правил дорожнього руху, зважати на пересування та водіння на цій території, щоб 

вони не стали причиною ДТП, травм або небезпеки для інших людей, транспортних засобів та майна. 
Максимально дозволена швидкість – 15 км/год. 

8. Стоянка та паркування транспортних засобів дозволяється лише у встановлених для цього місцях. 

9. Не входити в зону обробки та шлях руху транспортно-розвантажувального обладнання, 
дотримуватись безпечної відстані мінімум 2 м від працюючого обладнання. 

10. Не підходити під вантажі, які піднімаються або з якими проводяться маніпуляції за допомогою 
транспортно-розвантажувального обладнання. 

11. При навантаженні і розвантаженні продуктів, товарів і матеріалів дотримуватися особливої 
обережності та вказівок працівників підприємства, а при необхідності забезпечити безпечний вхід і 
вихід з приміщення. Водії транспортних засобів, які зайшли на територію з метою 
завантаження/розвантаження товарів або матеріалів, повинні весь час тримати цей транспортний засіб 
під контролем. У разі, якщо вони повинні обговорити питання, пов’язані з метою його 
транспортування, транспортний засіб повинен бути захищений від самовільного руху, двигун 
вимкнений, рукоятка керування в транспортному положенні (якщо транспортний засіб нею 
обладнано), а також кабіна водія замкнена. 

12. Виконувати лише роботу заздалегідь узгоджену та погоджену відповідальним працівником відділення 
Філії Горка. Не починати роботу без обговорення, або письмового дозволу на виконання робіт. 

13. Не втручатися в роботу механічного, технологічного, розподільчого та іншого обладнання 
підприємства без відповідного погодження з відповідальним працівником відділення Філії Горка. 

14. Дотримуватися заборони на принесення, розпивання алкогольних напоїв, вживання речовин, що 
викликають залежність, та входження в приміщення в стані алкогольного сп’яніння. Дотримуватися 
заборони проносити в приміщення зброю та інші небезпечні предмети і матеріали. 

15. На всій території забороняється використання відкритого вогню та куріння поза межами відведеного 
місця, позначеного як «Місце для паління». 

16. У разі виникнення або виявлення пожежі переконатися, що оголошено пожежну тривогу та загасити 
пожежу за допомогою наявних вогнегасників, або зателефонувати до пожежної служби. 

17. У разі пожежної тривоги брати участь в евакуації та виконувати вказівки керівника евакуації. 

18. Щоб залишити будівлю, скористатися найкоротшим шляхом від будівлі або до відкритого простору - 
дотримуватися вказівників - напрямок евакуації / евакуаційний вихід. 

19. Якщо ви перевізник – зупиніть транспорт, щоб він не заважав вільному проїзду. 

20. Усі відходи слід зберігати лише у призначених для цього маркованих контейнерах – зверніть увагу на 
сортування сміття. 

21. У разі викиду шкідливих речовин не допускати їх подальше поширення та негайно інформувати 
працівників підприємства. 

22. Заборонено : 

- забруднювати територію нафтопродуктами та хімічними речовинами та відходами 

- забруднювати повітря та заважати навколишньому середовищу надмірним шумом 

- використовувати техніку, що не відповідає вимогам законодавства щодо охорони навколишнього 
середовища 

Про нещасний випадок, пожежу, витік речовин, травмування, пошкодження майна тощо негайно 
повідомляти відповідального працівника Філії Горка. 
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 Перша допомога 155  Поліція Чехії 158  Пожежники 150 

Комплексна система порятунку 112 
Приймальна (інформування про пожежу)  ................................................... лінія 28 або 702 216 893 
Аварійна та екстрена служба: 
 постачальник води («SČVK» )  ................................................................ 601 267 267 / 840 111 111 
 постачальник електроенергії («ČEZ Energetické služby»)  ................... 800 850 860 


