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 ● Acidentes, incêndios e outras emergências, 
por favor relate diretamente para o corpo de 
bombeiros (112) ou a polícia (110).

 ● Nossos dispositivos de sinalização de 
emergência e instalações de primeiros socorros 
são apresentados nos planos de voo fi gurativos 
e planos de emergência e em funcionamento 
nos lugares apropriados.

Chamada de emergência

Bombeiros

Polícia



 ● Caminha ou dirige no local da planta 
por sua conta e risco! 

 ● Use - se algum - os caminhos 
marcados!

 ● Preste especial atenção às zonas 
de perigo existentes - entre outros, 
transporte de cargas pesadas, tráfego 
de caminhões.

 ● Por favor, ligue imediatamente ao seu 
contacto após a sua chegada e entre 
apenas em edifícios / áreas para os 
quais está registado. 

 ● Entre apenas nas salas de produção 
acompanhado de um funcionário da 
Vollmann! 

 ● Siga as instruções do funcionário da 
Vollmann! Aquando de uma infração 
ou desconsideração, expira a 
tolerância da permanência e também 
é de esperar uma proibição para o 
trabalho.

 ● Antes da sua partida envie ao seu 
contacto por favor o salvo-conduto e 
todos os documentos de carga.

 ● Entenda que não há rotas de fuga e 
saídas de emergência!

 ● Informe e o seu contacto de todos os 
acidentes e situações de emergência 
durante a sua permanência. 

 ● No caso de um alarme de evacuação 
embarcar em um caminho direto 
para o ponto de coleta mais próximo 
(consultar mapa da planta).

 ● Aplicam-se as regras do transito. 
 ● Cuidado contra pedestres, ciclistas e 

veículos de trabalho!
 ● O limite de velocidade no local da 

planta é de 10 km/h.
 ● Desligar o motor quando o veículo 

está parado. 

 ● Os caminhões têm prioridade!

 ● Na sala de produção é absolutamente 
proibido fumar e beber álcool.

 ● Na sala de produção não se pode 
encontrar comida e bebida.

 ● Maquinistas que carreguem substân-
cias perigosas (substâncias alcalinas, 
ácidos, etc.), devem respeitar as 
medidas de proteção especiais 
pertinentes e devem ser registrados.

 ● Aquando do transporte privado de 
passageiros e de animais, estes não 
podem sair da cabine do caminhão no 
local da planta.

 ● É proibido em toda a planta fotografar, 
gravar vídeos ou preparar outra 
documentação. Exceções são 
possíveis mediante solicitação.

 ● É proibido remover peças do local, 
transportadores, recipientes, etc. 
Podem ser feitas exceções com o 
consentimento do funcionário 
supervisor.

 ● Use um colete de segurança durante 
o carregamento.

 ● Use sempre o seu calçado de 
segurança ao sair do carro em toda a 
área de produção e armazenamento.

 ● Use nas áreas de ruído relatadas ou 
na produção protetores auriculares.

 ● Use óculos de proteção perto de 
trabalhos de retifi cação e do trabalho 
de corte, bem como no tratamento de 
materiais perigosos.

 ● Se tocar em peças brutas ou ma-
quinadas, cuidado com as bordas 
afi adas ou rebarbas. Nós encorajamo-
lo a usar luvas de proteção.  

Ao entrar no nosso local da planta aplicam-se as 
seguintes regras:


