BROSZURA DLA USŁUGODAWCÓW
SZANOWNY GOŚCIU
Prosimy o zapoznanie się z broszurą przed wizytą w
Zakładzie Produkcyjnym spółki

InterPhone Service Sp. z o.o. w Mielcu.
Prosimy o przestrzeganie warunków wizyty zawartych
w niniejszym dokumencie. Nasze zasady i wewnętrzne
uregulowania są zgodne z Ogólnymi Warunkami
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wynikają z
certyfikowanych Systemów Zarządzania na zgodność z
normami: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001,
dlatego prosimy o uznanie ich przy wykonywaniu
powierzonych zleceń. Po przybyciu na teren Firmy
będzie przeprowadzone dodatkowe szkolenie przez
służby BHP.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Poruszanie się po terenie Zakładu Produkcyjnego jest
dopuszczalne wyłącznie z opiekunem zlecenia lub za
jego zgodą. Wjeżdżając na teren Zakładu stosuj się do
wskazówek pracownika ochrony.
Na terenie IPS obowiązuje całkowity zakaz spożywania
i przebywania pod wpływem środków odurzających
(alkohol, narkotyki, itp.). Na terenie IPS obowiązuje
całkowity zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych.
W razie wypadku udziel pierwszej pomocy
poszkodowanemu, zabezpiecz miejsce wypadku i
powiadom przedstawiciela Zakładu (np. opiekun
zlecenia, brygadzista, kierownik, dyrektor). Środki
opatrunkowe dostępne są w apteczkach pierwszej
pomocy w wyznaczonych miejscach. O każdym
zdarzeniu wypadkowym lub zauważonym zagrożeniu
należy poinformować opiekuna prac.
W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy się udać z
opiekunem grupy do miejsca zbiórki na wypadek
ewakuacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
szkody
osobiste i materialne powstałe z winy

usługobiorcy. Gość wyraża zgodę, że podczas
opuszczania Zakładu może zostać przeprowadzona
kontrola pojazdu.

Informacje dla usługodawców wykonujących
usługi wewnątrz Firmy:
Usługodawca przed przystąpieniem do wykonywania
prac musi potwierdzić znajomość Instrukcji BHP
dopuszczenia firm zewnętrznych do prac na terenie IPS
i uzupełnić formularz W.05.BHP (dostępny u służb BHP
i opiekuna zlecenia).
Usługodawca zapewnia wykonanie zleconych usług
przez personel z odpowiednimi uprawnieniami i
kompetencjami wraz z aktualnymi szkoleniami z
zakresu wykonywanych usług, pozostawiając po sobie
porządek i nie pozostawiając odpadów po zakończonej
usłudze. Usługodawca ma wykonać prace rzetelnie, z
zachowaniem profesjonalizmu, jak również z
zabezpieczeniem wszelkich obowiązujących uprawnień
wykonawcy.
Przebywając na hali produkcyjnej i magazynowej
należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych,
wewnętrznych drogach komunikacyjnych. Obowiązuje
zakaz przechodzenia pod taśmami odgradzającymi
obszary i bramami podnoszonymi. Należy uważać na
przemieszczające się wózki widłowe oraz używać
środków ochrony osobistej (obuwie ESD, opaski ESD,
fartuch ESD). Należy tez zapoznać się z planem
ewakuacji zakładu, planem awaryjnym dla ryzyk.
Usługodawca jest zobowiązany do zachowania
poufności w stosunku do wszelkich uzyskanych
podczas pobytu w Zakładzie informacji. Dostęp do
urządzeń i instalacji zakładowych może nastąpić tylko
za szczególnym pozwoleniem lub w towarzystwie
upoważnionych osób.

BROSZURA DLA USŁUGODAWCÓW
Zabronione jest:
palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w
hali produkcyjnej, magazynowej oraz w
miejscach składowania materiałów
łatwopalnych i niebezpiecznych,
włączanie maszyn i urządzeń oraz dotykanie
elementów ruchomych i gorących
pracujących maszyn,
wchodzenie tam, gdzie potrzebne jest
upoważnienie lub pozwolenie bez
stosownego pozwolenia
chodzenie z rozpiętym fartuchem ESD w
obszarze produkcji
przekraczanie taśmy bezpieczeństwa
pomiędzy obszarami bez uprzedniego
przejścia testu ESD
fotografowanie oraz filmowanie na terenie
zakładu bez zezwolenia opiekuna
przekraczanie na drogach wewnętrznych
zakładu dopuszczalnej prędkości, która
wynosi 20 km/godz.

Z uwagi na pro-środowiskową politykę InterPhone
Service Sp. z o.o. Usługodawca odpowiada za
szkody spowodowane wyciekami z samochodów i
innymi działaniami zagrażającymi środowisku,
powstałymi z winy Usługodawcy.

Niezastosowanie się do wymogów
bezpieczeństwa może doprowadzić do
usunięcia Gościa z terenu fabryki.
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