A Carmeuse Hungária Kft. területén történő külsős vállalkozó, szerződés
keretében végzett eseti munkavégzés munkavédelmi és tűzvédelmi előírásai.
/alvállalkozói szerződés melléklet/

1. A vállalkozó és annak munkavállalói a beremendi mészüzemben a belépés után
kötelesek részt venni a Carmeuse cégcsoport sajátosságait bemutató általános
munkavédelmi oktatási video megtekintésén. Az oktatás tényét rögzítő jegyzőkönyvet
kötelesek aláírni.
2. A beremendi mészüzem munka és tűzvédelmi sajátosságaival kapcsolatban az
üzemvezető, vagy annak megbízottja ad tájékoztatást.
3. A vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az általa végzett munkára szakképesítéssel
rendelkező, - vagy érvényes vizsgával rendelkező /beleértve az orvosi alkalmasságot
is/ személyt foglalkoztat. A képesítések, jogosultságok és jogosítványok meglétét a
Carmeuse partner jogosult ellenőrizni.
4. A vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az általa használt gépek, berendezések, és
munkaeszközök maradéktalanul kielégítik a biztonságos munkavégzés alapvető
feltételeit, érvényes felülvizsgálati dokumentációval rendelkeznek, azok használata
sem a saját munkavállalóira, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodókra
veszélyt nem jelent.
5. A vállalkozó pontos utasítást kap arra vonatkozóan, hogy az üzem mely területén
folytathat munkavégzést és mely területre nem léphet be.
6. A vállalkozó a helyi sajátosságokat figyelembe véve köteles a munkavállalóit egyéni
védőeszközzel ellátni. A Carmeuse partner megköveteli az üzem területén a
védőeszközök szigorú használatát és ezt szúrópróba szerűen ellenőrzi is.
7. Ha a vállalkozó a Carmeuse Kft. munkaeszközét kívánja használni – daru, targonca,
stb- ezt előzetesen egy „munkaeszköz átadás-átvételi” jegyzőkönyvvel kell
dokumentálni. Meg kell határozni a munkaeszköz pontos típusát, az átadás időpontját
és időtartamát. A munkaeszközök minden esetben kifogástalan műszaki állapotban
kerülnek átadásra, visszavételezésük is csak ilyen állapotban történhet. Az
esetlegesen bekövetkezett károkért a vállalkozó felelősséggel tartozik.
8. A munkaterületen a vállalkozó köteles megfelelő számú és megfelelő tartalmú
elsősegély-nyújtó személyt és felszerelést biztosítani. Megállapodás keretében a
Carmeuse partner biztosítja ezeket a feltételeket.
9. Váratlan meghibásodás, üzemzavar vagy veszélyhelyzet esetén köteles a
munkavégzést, amennyiben azt a folyamat engedi azonnal megszakítani, a
munkaterületet a szükséges mértékben biztosítani és a lehető leggyorsabban a
gyülekező helyre menni. /irodaház melletti gépjármű parkoló/
10. A Carmeuse partner jogosult leállítani a munkavégzést, ha olyan szabálytalanságot
tapasztal, ami a biztonságot veszélyezteti. /pl: jogosult alkoholszondás vizsgálatot
végezni./

Ha a vállalkozó vagy munkavállalója a fenti utasításokat és magatartási szabályokat
nem tartja be, figyelmeztetésben részesül, többszöri figyelmeztetés után a gyár
területéről ki kell tiltani.
A vállalkozó és munkavállalói aláírásukkal igazolják, hogy az általános és helyi
specifikus tűz és munkavédelmi ismereteket megkapták, megértették, és magukra
nézve kötelezőnek tartják.
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Nyilatkozat, miszerint ismertették velem a Carmeuse Hungária üzemegységeiben
betartandó alapvető foglalkozásbiztonsági és viselkedési alapelveket, amely
vonatkozik más vállalatok dolgozóira, és bármely, a Vállalat területén meghatározott
céllal tartózkodó egyéb személyekre egyaránt.
A foglalkozásbiztonsági és általános viselkedési szabályok alapelvei a Carmeuse Hungária
területén és üzemeiben – Mészüzem Beremend:
1. Gyalogos közlekedéskor a Vállalat területén tartózkodó személyek csak az arra kijelölt
gyalogos járdán haladhatnak az út bal oldalán. Ne lépjünk be a kamion utakra, forduló
udvarokba, és a kijelölt helyeket leszámítva ne keljünk át az úttesten.
2. Amennyiben valaki járművel közlekedik a Beremendi Mészüzem területén, akkor
vonatkozik rá minden közlekedési szabály és jelzés, a sebességkorlát a vállalat területén
a 20 km/óra, tolatáskor pedig 3 km/óra. Álljunk meg a járművel a berakodási és
kirakodási pontokon, és csak az arra kijelölt várakozóhelyen parkoljunk a járművel.
3. Másodsofőr csak akkor léphet be a Vállalat területére, ha ki- és berakodási céllal érkezik,
és utazáskor mindvégig a jármű fülkéjében tartózkodik.
4. Tilos személygépkocsit illetve kisméretű járművet megállítani kamionok minimum három
méteres körzetében.
5. Tilos dohányozni a Vállalat zárt területein (adminisztratív épületek, vezérlők, kiszolgáló
helyiségek, a technikai egységek fülkéi, raktárak, műhelyek, elosztó helyiségek, termelési
objektumok, pihenő helyiségek, mosdók, stb.), kivéve az arra kijelölt területet, amelyet a
SMOKING ROOM / DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYISÉG vagy SMOKING AREA /
DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY feliratokkal láttunk el.
6. Tartsunk be minden utasítást, figyelmeztetést és tiltást, amelyek a tiltó feliratokon és
táblákon találhatók.
7. Használjuk az előírt személyes biztonsági eszközöket (OOPP) a munka jellegének
megfelelően, illetve attól függően, hogy melyik objektumban tartózkodunk.
8. Viseljünk védőszemüveget azokon a területeken is, ahol a mésszel valamilyen módon
foglalkoznak – a mész lúg!!!
9. Kíséret nélkül ne lépjünk be a gyártási vagy raktározási területekre.
10. Szigorúan tilos alkohol vagy kábítószer befolyása alatt lévő személyeknek belépni a
Beremendi Mészgyárba. Tartsuk be azt az utasítást, miszerint „alkoholos italok és
kábítószerek fogyasztása a gyár területén szigorúan tilos!”.
11. Ne végezzünk olyan munkát, amelyre nincs képesítésünk.
12. Bármely munkát csak a meglátogatott személy jóváhagyását követően végezzünk el.
13. Ha bármilyen egészségkárosodás (akár saját, akár valamelyik dolgozóé) kockázatával
járó helyzet fordul elő, vagy ha valamelyik berendezés megsérül vagy meghibásodik, azt
azonnal jelentsük a Beremendi Mészüzem arra felhatalmazott dolgozójának.
FIGYELMEZTETÉS:
Amennyiben valaki nem hajlandó aláírni ezt a nyilatkozatot, akkor számára nem
engedélyezett a beremendi üzembe történő belépés.
Aláírásommal ezennel elismerem, hogy ismertették velem a Beremendi Mészüzem
területén uralkodó főbb foglalkozásbiztonsági és viselkedési szabályokat, melyeket
tudomásul vettem, és kijelentem, hogy betartom az itt uralkodó szabályokat és elveket.
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