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BINE ATI VENIT IN COMPANIA NOASTRA ! 

SIGURANTA SI SANATATEA SUNT FOARTE IMPORTANTE ! 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU VIZITATORI 

  
Vă aflaţi într-o întreprindere siderurgică. În timpul vizitei, puteţi 

fi expuşi la diferite riscuri: 

 
►Căderi de la nivele diferite: de pe scări fixe sau pasarele. 
►Căderi de la acelaşi nivel: podele umede, neregulate sau întrerupte, şine 
de cale ferată – impiedicare, alunecare . 
►Căderi provocate de diferite obiecte în timpul manipulării acestora: baloti 
de materiale, unelte, obiecte suspendate. 
►Incendii, explozii. 
►Pasaje între nivele, fără bariere – la traversarea liniilor ferate. 
►Accidente sau lovituri provocate de vehicule: camioane, motostivuitoare, 
cărucioare pentru transport. 
►Obstacole: scări, pasarele, praguri, cai ferate, cilindri, utilaje. 
►Agenţi fizici: zgomot, vibratii, praf, radiatii calorice. 
►Agenţi chimici: stropiri şi proiectări de lichide, scăpări de gaze. 
►Tăieturi, intepaturi sau lovituri cu diferite obiecte. 

 

 

Sunteti aici ! 



Pentru siguranta dumneavoastră, respectaţi în fiecare moment 
regulile de siguranţa şi păstraţi un comportament calm în timpul vizitei. 
Respectaţi cel putin aceste instrucţiuni: 
►Să fiti permanent insotiti de catre reprezentantul sectiei vizitatate. 
►Respectaţi itinerarul care v-a fost indicat  
►Respectaţi instructiunile primite pe timpul desfasurarii vizitei de la 
coordonatorul vizitei.  
►Respectaţi normele şi semnele de circulaţie. 
►Respectaţi viteza maximăde deplasare: 20 km/h. 
►Respectaţi prioritatea la traversarea căilor ferate. 
►Respectaţi indicatiile si semnalizările acustice si vizuale rutiere si de 
securitate. 
 

În secţiile de producţie, respectaţi normele de siguranţă care vă 
sunt indicate: 
►Protectia capului: Casca de protectie este obligatorie. 
►Protecţia corpului: Halat de protectie sau costum de protectie (salopeta).  
►Protectia picioarelor:Incaltaminte de protectie este recomandată. Acestea 
devin obligatorii în cazul în care se circulă în afara pasarelelor de siguranţă. 
►Protectia ochilor: Ochelari de protecţie sunt obligatorii. 
►Protecţia auzului: Antifoanele sunt obligatorii in zonele semnalizate. 
►Protectia mainilor: Mănuşi de protecţie se utilizeaza în funcţie de indicaţii 
sau de lucrarea ce urmează să o realizaţi. 
►Altele: în funcţie de indicaţii sau zona care se vizitează. 
 

Este interzis: 
 

►Să intraţi sau să traversaţi secţiile sau liniile de producţie fără aprobare. 
►Să faceţi fotografii sau sa înregistrări fără aprobare. 
►Să staţionaţi în afara zonelor marcate si semnalizate. 
►Să efectuaţi o lucrare fără autorizaţie de securitate a muncii. 
►Sa actionati asupra instalatiilor sau utilajelor din zona vizitata.. 
►Să aruncaţi gunoaie sau alte deşeuri în alte locuri decât în containerele 
destinate acestora. 
►Să acţionaţi astfel încât să fiţi în pericol dumneavoastră sau persoanele 
care vă însoţesc. 
►Sa fumati in zonele semnalizate cu aceasta restrictie. 
►Sa actionati asupra vre-unui element de comanda. 
►Accesul persoanelor care au montate stimulatoare cardiace, in zona 
instalatiilor cu camp electromagnetic. 
 
 

În caz de urgenţă: 
 
► În caz de urgenţă, anunţaţi imediat personalul din zonă.  
►Pentru orice tip de urgenţă, utilizaţi următorul număr de telefon 3170, 3171 
sau 0726.702.522 – serviciul prevenire si protectie – permanent . 
 

►Nu uitaţi să comunicaţi: 
 

- Datele personale; 
- Tipul urgenţei: incendiu, accident, etc.; 
- Unde vă aflaţi; 
- Dacă sunt persoane rănite şi ce fel de răni au. 

 
►În orice caz:  
 

- Părăsiţi zona conform indicaţiilor personalului autorizat! 
- Respectaţi instrucţiunile de evacuare: semne şi căi de evacuare! 
- Deplasati-va spre cea mai apropiata iesire si identificaţi-vă! 

 
►Alte telefoane utile   
  

–  0727.730.757  – Pompieri ArcelorMittal Hunedoara sau interior 3222 

–  Interior 3242    – punct de prim ajutor Otelarie  
 
 

Pentru sanatatea dumneavoastra si a celor din jur,  

respectati urmatoarele: 

► spala in mod regulat mainile cu apa si sapun, evita sa iti atingi ochii, nasul 
ori gura cand ai mainile murdare 
► Acopera-ti nasul si gura cu un servetel cand tusesti ori stranuti, arunca 
servetele imediat dupa folosire 
► Pastreaza cel putin 2 metri distanta fata de alte persoana care prezinta 
simpome vizibile de boala cu potential viral  
► in cazul simptomelor (de boala cu febra, urmata de tuse,dureri de gat, in 
absenta altui diagnostic, urmate sau nu de alte simptome ca tuse, curge 
nasul, dureri musculare, dureri de cap, frisoane, oboseala, senzatie de voma, 
diaree ) consulta medicul, anunta seful si stai acasa, departe de birou sau 
locuri aglomerate ! 
 
IMPORTANT ! 
►in interiorul societatii AMHunedoara este aplicabil CODUL RUTIER ! 
►in interiorul societatii, conducatorii auto au obligatia de a se supune 
!controalelor efectuate de personalul autorizat al beneficiarului ! 
►este interzisa folosirea telefonului mobil in timpul conducerii autovehicului! 
►este interzis accesul in societate a autovehiculelor care nu indeplinesc 
conditiile tehnice de circulatie pe drumurile publice ! 
►biciclistii si motociclistii vor utiliza obligatoriu echipament de semnalizare si 
protectie specific mijlocului de transport ! 
  

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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