FOLDER INFORMACYJNY — PAPIERNIA W
SKUTSKÄR

Palenie
Na całym terenie przemysłowym obowiązuje zakaz
palenia.
Prace gorące
Zezwolenie

01046-85 284 (w ciągu dnia)
01046-85 100 (o innych porach)

Przykłady substancji niebezpiecznych w
naszych zakładach

Wyznaczona do kontaktów osoba w Papierni w
Skutskär przekaże informacje na temat zasad i
szczególnych rodzajów zagrożeń związanych z
pracą, która ma zostać wykonana. Ma to na celu
zapewnienie, że praca zostanie wykonana w
sposób bezpieczny.
Zapraszamy do zadawania pytań!

Toksyczne (gazowe)
Palne
ditlenek chloru,
terpentyna, metanol,
siarkowodór
chlorek sodu, acetylen,
nadtlenek wodoru (utlenianie)
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Punkty zborne
Wartownia (brama 1), brama 3 lub brama 4
Wchodzenie
Każda osoba jest zobowiązana do zarejestrowania
wejścia oraz wyjścia przy użyciu czytnika kart przy
bramie 1.
Poruszanie się
Na terenie papierni panuje ruch związany z
transportem, w związku z czym ilość miejsca jest
ograniczona. Należy uważać na ciągniki,
samochody ciężarowe i inne pojazdy generujące
ruch o dużym natężeniu oraz korzystać z
wyznaczonych dróg.

Nie można rozpocząć pracy bez uprzedniego
otrzymania od Papierni w Skutskär pozwolenia,
które obejmuje podpisane zezwolenie na
wykonanie pracy od obsługi.
Po przeprowadzeniu oceny ryzyka wykonawca
podpisuje zezwolenie na pracę w ramach oceny
ryzyka przed przystąpieniem do pracy.
Po ukończeniu pracy wykonawca potwierdza to,
składając podpis na zezwoleniu na pracę, i
powiadamia obsługę, że praca została
wykonana.

Witamy w Papierni w Skutskär!

Numer alarmowy

Zezwolenia na wykonanie pracy i procedury
zabezpieczeń przemysłowych (Lockout /
Tagout)

Żrące
wodorotlenek sodu,
kwas siarkowy

Środki ochrony indywidualnej
Teren papierni objęty jest obowiązkiem noszenia
zatwierdzonych hełmów ochronnych. W obszarach
produkcyjnych należy nosić wytrzymałą odzież,
obuwie ochronne oraz okulary ochronne.Podczas
pobytu w składzie masy celulozowej i w składzie
drewna należy nosić odzież ostrzegawczą. Podczas
pobytu w pomieszczeniach, w których może
występować siarkowodór lub ditlenek chloru, należy
nosić mierniki gazów. Podczas pracy w zewnętrznej
oczyszczalni ścieków należy używać masek
filtrujących 3M 9332 klasy FFP3.

Butle gazowe
Butle gazowe należy zawsze przechowywać na
wózku i można je montować wyłącznie w
wyznaczonych miejscach.
Sprzątanie
Po ukończeniu pracy każdy wykonawca jest
zobowiązany do posprzątania po sobie.
Obejmuje to przeprowadzenie naszych procedur
sortowania odpadów na poszczególne frakcje.
Pozostałości chemikaliów użytych w Papierni w
Skutskär zostaną wywiezione.

Alarmy

Strefa higieniczna (strefa pakowania pulpy
celulozowej)

Alarm ostrzegawczy / alarm operacyjny:
żółte/pomarańczowe sygnały świetlne w połączeniu
z dźwiękiem. Należy zachować wzmożoną uwagę!
Alarm ewakuacyjny: czerwone lub czerwone/białe
migające światła w połączeniu z dźwiękiem. Należy
opuścić budynek!

W naszych strefach higienicznych obowiązują
szczególne zasady dotyczące ubioru i
zachowania czystości. Żywność i napoje
można spożywać wyłącznie w
wyznaczonych miejscach.

