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SZANOWNY KLIENCIE 
Witamy serdecznie w Zakładzie Produkcyjnym 
spółki InterPhone Service Sp. z o.o. w Mielcu. 

Przekazujemy Ci ważne informacje dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa na terenie Spółki, prosimy 
o uważne zapoznanie się z nimi. Przestrzeganie tych
zasad zapewni bezpieczeństwo Tobie oraz innym
osobom przebywającym w Zakładzie.

Życzymy udanej i bezpiecznej wizyty! 
Po zapoznaniu się z niniejszym dokumentem 
prosimy o jego podpisanie i pozostawienie przy 
wyjeździe opiekunowi Państwa wizyty, dziękujemy! 

W trosce o Twoje bezpieczeństwo każda wizyta 
odbywa się z udziałem opiekuna. Przed wejściem w 
obszary produkcyjno – magazynowe zostaną Ci 
przedstawione niezbędne informacje, 
zapewniające Ci bezpieczne przebywania w naszej 
Spółce. 

Prosimy naszych gości o przestrzeganie 
następujących zasad: 

Przebywając na hali produkcyjnej i magazynowej należy 
poruszać się wyłącznie po wyznaczonych, wewnętrznych 
drogach komunikacyjnych. 
Należy uważać na przemieszczające się wózki widłowe 
oraz używać środków ochrony osobistej (obuwie ESD, 
opaski ESD, fartuch ESD). Należy zapoznać się z planem 
ewakuacji zakładu, planem awaryjnym dla ryzyka. Każdy 
Gość jest zobowiązany do zachowania poufności w 
stosunku do wszelkich uzyskanych podczas pobytu w 
Zakładzie informacji. Dostęp do urządzeń i instalacji 
zakładowych może nastąpić tylko za szczególnym 

pozwoleniem lub w towarzystwie upoważnionych osób. 
W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku i 
powiadomić przedstawiciela Spółki (np. brygadzista, 
kierownik, dyrektor). Środki opatrunkowe dostępne są w 
apteczkach pierwszej pomocy w wyznaczonych 
miejscach. W przypadku zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, prosimy o zgłoszenie ich do opiekuna 
wizyty. 

Zabronione jest: 

palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w 
hali produkcyjnej, magazynowej oraz w 

miejscach składowania materiałów 
łatwopalnych i  niebezpiecznych, 

nie stosowanie rękawiczek ESD przy dotykaniu 
płyt PCB 

włączanie maszyn i urządzeń oraz dotykanie 
elementów ruchomych, pod napięciem i 

gorących pracujących maszyn, 

wchodzenie tam, gdzie potrzebne jest 
upoważnienie lub pozwolenie bez stosownej 

zgody 

chodzenie z rozpiętym fartuchem ESD w 
obszarze produkcji 

przekraczanie taśmy bezpieczeństwa 
pomiędzy obszarami bez uprzedniego 

przejścia testu ESD 

fotografowanie oraz filmowanie na terenie 
zakładu bez zezwolenia opiekuna 

przekraczanie na drogach  wewnętrznych 
zakładu dopuszczalnej prędkości, która 

wynosi 20 km/godz. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody  osobiste 
i materialne powstałe z własnej winy Klienta.  

Przy wejściu na hale produkcyjną należy 
zabezpieczyć się w środki ochronny ESD 
typu: 

        opaski ESD na obuwie 

          (dostępne u opiekuna) 

fartuch ESD 

   (dostępny u opiekuna) 

DATA: ……………………………………………….. 

PODPIS: …………………………………………….. 

FIRMA: ………………………………………………. 

Państwa dane osobowe podlegają zasadom wynikającym z RODO, 
zamieszczonym na naszej stronie internetowej 
www.interphone.com.pl w folderze RODO – Polityka Prywatności.  
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