SÄKERHETSANVISNING FÖR BESÖKARE
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VÄLKOMMEN TILL BEST-HALL

SKYDDSUTRUSTNING PÅ FABRIKEN

KEMISK FARA

När du anländer till fabriken, ska du kontakta växeln
(+358 6 8325000) eller din kontaktperson. Det är
skyltat till gästparkeringen, som finns i närheten av
parkeringen vid huvudingången.

Under fabriksbesöket kan du använda din egen
skyddsutrustning eller låna utrustning av
besöksmottagaren. Minimiutrustningen under
fabriksbesöket är reflexväst, skyddsglasögon och
långbyxor.

Områdets enda egentliga kemiska fara ligger mellan
gasolbehållaren mellan maskinverkstaden och
måleriverkstaden. Det är förbjudet att göra upp eld i
riskområdet. Om du känner lukten av gasol, ska du
omedelbart meddela besöksmottagaren eller
måleriverkstaden om det.

VISTELSE PÅ FABRIKSOMRÅDET
Vistelse på fabriksområdet är endast tillåtet i sällskap
av kontaktpersonen eller med hens tillstånd.
Rekommenderade gångvägar finns utmärkta på
kartan. På fabriksområdet är det endast tillåtet att
köra till servicekörningen då kontaktpersonen har
gett sitt tillstånd till det. Kom då ihåg att
hastighetsbegränsningen är 10 km/h och se upp för
den livliga trucktrafiken. Stanna inte bilen på
körfälten eller framför lagrat material.

RÖKNING
Rökning på fabriksområdet är endast tillåtet på för
ändamålet utmärkta platser.

FOTOGRAFERING
Det är förbjudet att fotografera och spela in video
utan besöksmottagarens tillstånd.

ANVÄNDA TELEFON
Vid vistelse på fabriksområdet är användningen av
telefon begränsad. Stanna och förflytta dig till en
trygg plats när du ska prata i telefon. Rör dig inte
under samtalets gång.

I maskinverkstadshallarna rekommenderas du på
grund av plötsliga bullertoppar dessutom använda
hörselskydd.

Vid arbete måste du använda skyddsskor och andra
skydd som förutsätts av arbetet.

ATT BEAKTA PÅ FABRIKEN
Se upp för trucktrafiken! En del av truckarna är
vändbara, vilket innebär att de kan köras åt vilket håll
som helst. Med dem transporteras långa stänger och
element, vilket innebär att förarens visuella kontakt
kan vara begränsad.
På området finns även otaliga automatiska dörrar. Gå
genast bort från en dörröppning när den öppnas.
Troligtvis är en truck på väg ut.
På gårdsområdet och i maskinverkstaden lagras tunga
rör och element. Iaktta försiktighet när du rör dig på
dessa områden. Trots stöd finns det risk för fall.

OBSERVATIONER BETRÄFFANDE SÄKERHETEN
Alla som rör sig på Best-Halls fabriksområde ombes
att omedelbart meddela alla olyckor, farliga
situationer och andra observationer beträffande
säkerheten till kontaktpersonen.

VID HOTANDE FARA:
Varna andra som befinner sig i den farliga
situationen.
Rädda dem som befinner sig i fara.
Förhindra eller begränsa spridningen av olyckan.
Larma efter hjälp, ring (112).
Guida hjälparna till olycksplatsen.
Förflytta dig vid behov till uppsamlingsplatsen, som
är parkeringsplatsen på framsidan.

Tack för er uppmärksamhet och ha ett trevligt
besök!

