
Planurile de
evacuare ale clădirilor  
Continental Automotive

Toţi vizitatorii trebuie să citească regulile de securitate şi sănătate 

în muncă, protecţia mediului, situaţii de urgenţă (ESH) prezentate 

în acest pliant cu mare atenţie pentru a-şi asigura desfăşurarea 

vizitei în condiţii de siguranţă, fără incidente. Este necesară 

semnarea tichetului ataşat pliantului sau invitaţiei pentru a 

acestuia, şi că se vor respecta cu stricteţe regulile prevăzute în el.

Continental Automotive Romania (CAR) doreşte ca activitatea 

angajaţilor să se desfăşoare în conformitate cu standardele ESH, 

prin asigurarea unui mediu de lucru sigur, lipsit de accidente, ce 

minimalizează riscurile de ESH. Fiecare are responsabilitatea de a 

contribui la îndeplinirea obiectivelor ESH.

Reguli pentru 
vizitatori

 
 



Reguli de securitate în cadrul locaţiei

1. Toţi vizitatorii trebuie să se înregistreze la recepţie 

împreună cu persoana din cadrul Continental 

Automotive Romania (CAR) care i-a invitat la eveniment.

2. Vizitatorii vor primi o brăţară de la recepţie, pe care 

trebuie să o poarte pe tot parcursul vizitei. 

întreaga perioadă de vizită. 

3. În conformitate cu regulile interne CAR, folosirea 

camerelor foto, chiar şi cele încorporate în telefoanele 

mobile, este strict interzisă. în spaţiile cu acces 

restricţionat, semnalizate cu STOP.

Reguli privind accesul autovehiculelor în cadrul CAR:

 › Conduceţi preventiv, limita de viteza este de 5 km/h.

 › Acordaţi prioritate pietonilor care traverseaza pe trecerea 

de pietoni.

 ›

amenajate. Blocaţi maşina/ motocicleta/ bicicleta şi nu 

lăsaţi la vedere obiectele de valoare.

 › Nu blocaţi aleile pietonale.

 › Respectaţi marcajele direcţionale şi semnele de parcare.

Reguli privind fumatul în cadrul CAR:

 › Fumatul este interzis în interiorul companiei şi este 

permis doar în locurile special amenajate pentru fumat; 

semnalizate prin imaginea alaturată.

Reguli privind protecţia mediului

 › Compania are un sistem de management de mediu 

 › Introducerea de substanţe chimice fără aprobarea 

prealabilă a departamentului ESH este strict interzisă.

 › În cadrul CAR deşeurile sunt colectate selectiv, acestea 

tipul acestora.

Reguli privind situaţiile de urgenţă

 › În eventualitatea unei situaţii de urgenţă, compania 

pune la dispoziţia vizitatorilor pe perioada desfăşurării 

evenimentului o ambulanţă cu medic.

Reguli privind accidentele/incidentele

 › Raportaţi toate accidentele/evenimentele periculoase 

angajatului CAR care este responsabil de prezenţa 

dumneavostră în cadrul companiei noastre, oricat de 

neînsemnate ar părea.

Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă

 › Raportaţi imediat oricărui angajat CAR, responsabilului 

CAR sau supervizorului orice situaţie care consideraţi 

că ar putea provoca un accident, v-ar putea dăuna 

dumneavoastră sau colegilor, sau care chiar poate 

deteriora un echipament/produs.

 › Pentru a avea acces în zona de producţie, trebuie să folosiţi 

Acest echipament trebuie testat inainte de a intra în zona 

la punctele de acces în zonele ESD.

 › Încălcarea regulilor poate duce la obligarea vizitatorului/

contractorului de a părăsi imediat compania.

 › Este strict interzisă introducerea sau consumul de băuturi 

alcoolice sau de narcotice în cadrul companiei.

 › Este interzisă introducerea sau consumul de produse 

alimentare/băuturi în spatiul de producţie. Locaţia noastră 

dispune de o cantină unde puteţi consuma aceste produse.

 › Pentru a evita orice tip de accident, respectati instructiunile 

primite din partea organizatorilor în momentul în care 

participati la testarea diverselor echipamente (ex. Segway, 

hoover board, simulatoare etc.) și sporiţi atenţia în timpul 

deplasării atât în interiorul clădirilor precum şi în exteriorul 

acestora sau în momentul urcării/coborârii scărilor. Folosiţi 

balustradele şi păşiti cu grijă.

Reguli privind procedura de evacuare

 › În momentul declanşării alarmei de incendiu, părăsiţi 

clădirea pe cea mai apropiată uşă de evacuare în caz de 

urgenţă urmând indicatoarele de evacuare şi mergeţi la 

locul de adunare stabilit.

 › Locurile de adunare se găsesc în jurul clădirii, iar pe harta 

de pe pliant le găsiţi localizate. Aruncaţi o privire asupra 

hărţii pentru a vedea unde sunt acestea.

 › Nu vă întoarceţi după obiectele personale.

 › Sub nici o forma nu vă întoarceti în clădire, chiar dacă 

alarma a fost oprită.

 › Rămâneţi la locul de adunare până în momentul în care 

pompierul de serviciu va spune că puteţi să vă reluaţi 

activitatea.

 › Trebuie să vă supuneti regulilor date de pompierul de 

serviciu.

 › Nu blocaţi căile de evacuare, ieşirile de urgenţă precum 

şi accesul la instructiuni şi la echipamentele de stingere a 

incendiilor (ex. planuri de evacuare, stingătoare, hidranţi 

etc).


