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  Instrukcja dla gości i firm zewnętrznych 

przebywających na terenie 

siedziby firmy i portu 

Fährhafen Sassnitz GmbH 

Im Fährhafen 20 

18546 Sassnitz 

Ogólne bezpieczeństwo 

   

Teren „Fährhafen Sassnitz GmbH” nie jest publicznie dostępny. Samochody ciężarowe i ruch 

kolejowy mają zawsze pierwszeństwo. Jazda po naszym ternie odbywa się na własne ryzyko. 

W pobliżu dźwigów obowiązują szczególne wymagania dotyczące ostrożności. Noszenie kasku 

jest obowiązkowe. Przebywanie osób pod zawieszonymi ładunkami jest surowo zabronione. 

Po opuszczeniu pojazdów lub budynków należy nosić odzież odblaskową. 

 

Istnieje ogólny zakaz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Na 

całym terenie obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia. Istnieje ryzyko 

poślizgnięcia lub potknięcia się (tory kolejowe, wyboje itp.) 

 

Na całym terenie obowiązuje maksymalna prędkość 30 km / h. Podczas jazdy muszą być 

włączone światła awaryjne. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w wyznaczonych 

miejscach parkingowych. „Fährhafen Sassnitz GmbH” zastrzega sobie prawo do usunięcia 

pojazdów za opłatą, jeśli zostały zaparkowane niezgodnie z instrukcją, utrudniają obsługę 

terminalu lub stwarzają inne zagrożenie. 

 

 

Pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa, drogi ewakuacyjne i ratunkowe 

   

 

W razie niebezpieczeństwa udaj się na miejsce zbiórki przed budynkami. W razie wypadku lub 

obrażeń należy porozmawiać najbliższego pracownika lub wezwać pogotowie pod numerem 

112. Punkty pierwszej pomocy znajdują się np. w budynkach i są oznaczone odpowiednimi 

znakami informacyjnymi. 

 

Należy przestrzegać planów i instrukcji ucieczki. Drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne i 

ratunkowe muszą być zawszę dostępne . Nie blokuj ani nie zasłaniaj wyjść ewakuacyjnych. 

 

 

 

Znaki bezpieczeństwa 

  
 

 

 

 

 

Zwróć uwagę na znaki wskazujące na niebezpieczeństwa, zakazy i wymagania. 

Niebieskie znaki nakazują określone zachowanie, np. noszenie kasku. 

Znaki zakazu przekreślone czerwoną linią zabraniają zachowań mogących skutkować 

niebezpieczeństwem, np. palenie. 

Żółte znaki ostrzegawcze ostrzegają przed ryzykiem lub niebezpieczeństwem, np. wózki 

przemysłowe 

Zielone znaki wskazują drogę ewakuacyjną lub wyjścia ewakuacyjne, drogę do punktu 

pierwszej pomocy lub lokalizację apteczki. 

Czerwone znaki przeciwpożarowe wskazują lokalizacje systemów sygnalizacji pożaru i 

gaszenia pożaru. 

Znaki zagrożenia wskazują na charakterystykę niebezpieczeństwa substancji niebezpiecznej, 

np. toksyczność. W obszarach z substancjami niebezpiecznymi mogą przebywać wyłącznie 

osoby z odpowiednią kwalifikacją. 
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Ochrona środowiska i utylizacja 

   

Unikaj zanieczyszczenia środowiska śmieciami lub substancjami eksploatacyjnymi i 

niebezpiecznymi. Jeśli zauważysz zanieczyszczenie lub wyciek, skontaktuj się z następnym 

pracownikiem lub ochroną portu. 

 

Kosze przeznaczone są na odpady z gospodarstw domowych i odpady nieprzemysłowe. 

Wszelkie nieuprawnione usuwanie odpadów przemysłowych będzie karane. 

 

Import lub wprowadzanie substancji niebezpiecznych na teren portu wymaga uprzedniego 

pisemnego powiadomienia oficera ds. substancji niebezpiecznych. 

 

 

 

Przepisy mające na celu powstrzymanie pandemii SARS-COV2 

  

 

 

W związku z pandemią COVID-19 należy przestrzegać aktualnych rozporządzeń rządu 

federalnego, kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern oraz powiatu Vorpommern-

Rügen. 

 

We wszystkich budynkach i strefach zamkniętych „Fährhafen Sassnitz GmbH” obowiązuje 

obowiązek noszenia maseczki. Należy zachować ogólnie obowiązującą minimalną odległość 

1,5 m. 

 

Jeśli masz objawy wskazujące na zakażenie SARS-COV2, musisz natychmiast opuścić teren 

„Fährhafen Sassnitz GmbH”. 

 

 

 Alerty i 

 numery telefonów alarmowych Plan portu 

Służby ratunkowe 112 / 110 

 

Port Security +49 38292 55 326  

 

Operating  +49 38392 66 11 88 

(Usługa ruchu statków portowych)  

 

Ochroniarz +49 38392 55 251 

 

Oficer QHSE +49 38392 55 378 

 

Urzędnik ds. +49 38392 55 484 

Odpadów i towarów niebezpiecznych 
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Bezpieczeństwo i kontrola dostępu 

  

 

 

 

Osoby odwiedzające i firmy zewnętrzne mogą wejść na teren firmy tylko pod 

następującymi warunkami 

 

1. Akceptacja regulaminu zawartego w instrukcji potwierdzona podpisem. 

2. Dostęp jest udzielany wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu ochrony; nie ma 

ogólnego prawa dostępu dla osób odwiedzających terminal lub statek. 

3. W niektórych rejonach obowiązkowe jest noszenie kasku i kamizelki 

odblaskowej. W razie potrzeby możesz je pożyczyć od pracowników ochrony za 

okazaniem dowodu osobistego lub prawa jazdy. 

4. Nieupoważnione wejście do sekcji, budynków lub obiektów jest surowo 

wzbronione. 

5. Na całym obszarze portu zabronione jest nagrywanie dokumentów audio lub 

wideo. 

6. Należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu portu. 

 

 

Informacje osobiste 

Imię   Data wejścia   

nazwisko   Godzina wejścia   

firma   Czas wyjścia   

Numer rejestracyjny   Tag gościa nr   

Otrzymany kask lub 

kamizelka odblaskowa? 

Cel wizyty   

TAK NIE Podpis   

 

 

TA STRONA POZOSTAJE W PORCIE. ZGODNIE Z PODSTAWOWYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE 

DANYCH, DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE WYŁĄCZNIE W CELACH BEZPIECZEŃSTWA I NIE 

UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM. 


