ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ»
Ця Пам'ятка є обов'язковим документом, з яким повинні бути ознайомленні всі особи, які відвідують територію
підприємства в незалежності від мети їх відвідування і часу перебування на території підприємства.
УВАГА!
ВХІД НА ТЕРИТОРІЮ
ПІДПРИЄМСТВА ТІЛЬКИ
ЗА ПЕРЕПУСТКАМИ

ПІДПРИЄМСТВО Є ОБ’ЄКТОМ
ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

На території підприємства знаходяться автомобільні дороги та залізничні колії, працюють вантажопідйомні крани,
машини, механізми, автомобільні і технологічні транспортні засоби, є технологічні зони і зони митного контролю.
Вхід (вихід), в'їзд можливий тільки за наявності оформленої та виданої відповідного зразка перепустки через
КПП підприємства. Для забезпечення безпеки на території підприємства встановлено перепускний режим, система
відеоспостереження, відповідні вимоги безпеки згідно чинного законодавства України.
Територія підприємства – режимна, тому, з метою забезпечення особистої безпеки та збереження відповідного
рівня безпечного виробництва робіт, особам, які відвідують підприємство, необхідно дотримуватися наступних вимог:
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗНАХОДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА:
мати при собі перепустку встановленого зразка;
дотримуватися правил дорожнього руху, пам'ятати про перевагу технологічного транспорту на виробничій
території, ознайомитись зі схемою організації руху транспортних засобів та працівників (пішоходів) по території
підприємства, виконувати розпорядження і вказівки відповідальних працівників, керівників структурних підрозділів,
уповноважених осіб підприємства;
проявляти особливу пильність в місцях виробництва вантажних робіт;
застосовувати захисні каски на виробничій території підприємства;
дотримуватися вимог встановлених на території підприємства всіх знаків безпеки.
БУДЬТЕ УВАЖНИМИ ПЕРЕБУВАЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА !

ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПРИЧАЛАХ, В ЗОНІ
ВАНТАЖНИХ РОБІТ, НА БУДІВЕЛЬНИХ
МАЙДАНЧИКАХ ТА В БУДЬ-ЯКИХ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ ВИКОНАННЯ РОБІТ
ОБОВ’ЯЗКОВО ОДЯГНИ ЗАХИСНУ КАСКУ

МОЖЛИВО
ПАДІННЯ
ВАНТАЖУ

НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗАБОРОНЕНО:
розпалювати полум’я, в тому числі електронні сигарети, в непризначених для цього місцях;
проводити фото і відеозйомку без дозвільних документів;
проносити (провозити) без спеціального дозволу заборонені предмети і речовини на режимну територію
підприємства та здійснювати дії, які перешкоджають виконанню технологічного процесу, перебувати безпосередньо
на місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт та зонах руху технологічних транспортних засобів;
проходити між залізничними вагонами, які стоять близько, і по залізничних коліях поза встановленими
переїздами, пролазити під вагонами і через вагонне зчеплення, перебігати автодорогу перед рухомим складом і
транспортними засобами, які наближаються;
пересуватися по території підприємства без супроводжуючої особи (відповідального працівника підприємства);
стоянка легкового транспорту поза спеціально обладнаних місць;
виїзд легкового автотранспорту в технологічну зону і зону митного контролю;
винос (вивезення) матеріальних цінностей, інших предметів, речей або спроба їх виносу (вивозу) без
спеціального дозволу.

ДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
при необхідності, прийняти заходи по наданню першої домедичної допомоги потерпілому та негайно
повідомити про це супроводжуючій особі та диспетчеру підприємства;
вжити заходи щодо збереження місця обстановки, при якій стався нещасний випадок, якщо це не загрожує
життю і здоров'ю оточуючих.
Перша домедична допомога потерпілому надається в кілька послідовних етапів:
оцінка обстановки і негайне припинення дії шкідливого фактору (електричного струму, температури,
випромінювання, механічного впливу тощо);
супроводити або винести постраждалого з небезпечної зони в місце, де буде надаватися подальша допомога;
виявлення причини важкого стану потерпілого, характеру пошкодження, ознак життя і смерті;
надання першої домедичної допомоги потерпілому з використанням прийомів, які визначаються характером
пошкодження і станом потерпілого;
виклик медичного персоналу, швидкої медичної допомоги, доставка потерпілого до лікувального закладу.
Виклик медичного персоналу при важкому стані потерпілого повинен бути проведений негайно.
при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій через систему оповіщення подається сигнал "Увага всім!"
(Звучання сирен тривалістю 2-3 хвилини). Через хвилину подачі сигналу надходить мовна інформація (передається
2-3 рази з перервою до 1 хвилини і тривалістю до 5 хвилин);
діяти за вказівкою супроводжуючої особи з урахуванням переданої по гучномовцям інформації.

ЕКСТРЕНІ СИГНАЛИ
ЗУПИНКА КРАНА
(стоп, припинити підіймання або
пересування)

РІЗКИЙ РУХ РУКОЮ ПРАВОРУЧ
І ЛІВОРУЧ НА РІВНІ ПОЯСУ,
ДОЛОНЯ ПОВЕРНУТА ДОНИЗУ

ЗУПИНКА
ЛОКОМОТИВУ, ПОЇЗДА

РУХ ПО КРУГУ РУКОЮ АБО
ЯКИМ-НЕБУДЬ ПРЕДМЕТОМ

СИГНАЛ ТРИВОГИ «УВАГА ВСІМ»

СИГНАЛ 2-3 ХВИЛИНИ (СИРЕНА)
ПОДАЄТЬСЯ ПРИ НАДЗВИЧАЙНІЙ
СИТУАЦІЇ (далі надходить мовна
інформація про необхідні дії)

З 12 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ НА УСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВСТАНОВЛЕНО КАРАНТИН
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19,
СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2.
В умовах карантину діють деякі обмеження, наприклад забороняється перебування
в будівлях, громадському транспорті тощо без вдягнутих респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, необхідно дотримуватись соціальної дистанції в
місцях масового скупчення людей інше.

ОСОБИ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі
виконання будь-яких робіт під час перебування на території підприємства;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, протипожежної і
техногенної безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими
засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального захисту;
- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
ОСОБИ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВО, НЕСУТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ.
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
Диспетчер – 750-77-78
Бюро перепусток – 750-72-12
Відділ охорони – 750-70-31
Служба охорони праці – 750-76-38
Швидка допомога медико-санітарної частини – 750-71-26, 103
Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»
Україна, 65481, Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13
тел: + 380 (48) 750-72-54, 750-78-45
факс: + 380 (48) 750-72-93, 750-74-44
e-mail: port@port-yuzhny.com.ua

