Anexă la Contractul de formare profesională

Vă rugăm să citiți informațiile conținute
de acest pliant

Situații de urgență

Dorim ca timpul petrecut în societatea
noastră să fie cât mai plăcut și de aceea vă
asigurăm un mediu sigur și sănătos.
Orice eveniment poate fi prevenit, drept
pentru care vă rugăm să vă informați cu
toate regulile de securitate și sănătate în
muncă și de situații de urgență de mai jos.

Respectați regulile și măsurile de prevenire
și stingere a incendiilor aduse la
cunostință.

In cazul în care se dă alarma, pentru o
situație de urgență, urmați persoana
responsabilă de curs care vă va ghida către
locul de adunare (în stradă). Luați cu dv.
numai lucrurile personale, doar dacă nu vă
Reguli generale de S.S.M.
Pentru securitatea dv. în spațiul societății întârzie evacuarea.
noastre, trebuie să circulați cu atenție, doar
• Nu vă asumați niciun risc!
cu fața înainte și să respectați toate
• Nu fugiți și nu intrați în panică!
semnalizările de securitate.
• Reveniți în clădire numai atunci
când insoțitorul dv. vă va spune să
• Urcați și coborâți scările cu mare
faceți acest lucru.
atenție!
• Fiți atenți la pardosele!
Fumatul
S-ar putea să fie alunecoase.
Fumatul este permis doar afară, în stradă
• Prin modul de comportare să nu
sau în curtea interioară.
afectați buna funcționare a
mijloacelor tehnice, destinate
Se interzice pe perimetrul societatii:
apărării împotriva incendiilor din
• fumatul și focul deschis;
dotarea clădirii.
• să aruncați la întâmplare deșeuri,
Primul ajutor
mucuri de țigară, chibrituri etc.;
• să consumați alcool sau droguri;
In caz de accident ce necesită acordarea de
• să intrați dacă vă aflați sub influența
prim ajutor, va rugăm să anunțați
băuturilor
alcoolice
sau
a
organizatorul de curs.
drogurilor;
• accesul animalelor de companie in
Securitate
sala de curs;
• Pastrați obiectele personale (mapă,
• să utilizați echipamentele de lucru și
laptop, servietă etc.) cu dv. sau
prizele din sală, fără acceptul
lăsați-le în mașină.
organizatorului de curs.

