Załącznik nr 1
do Regulaminu organizacji wycieczek
grup zorganizowanych
na terenie MZGOK Sp. z o.o.

Zasady BHP i p.poż. obowiązujące
w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie
1. Zasady bezpiecznego zwiedzania zakładu ustala pracownik oprowadzający wycieczkę,
2. Przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi zostad wyposażony przez
Edukatora w uzgodnieniu z Przewodnikiem w środki ochrony osobistej adekwatne do
zakresu zwiedzania m.in. kask ochronny, okulary ochronne, ochronniki słuchu,
kombinezony jednorazowego użycia. Wszystkich obowiązują kamizelki odblaskowe.
3. Grupy zorganizowane poruszają się po terenie instalacji tylko wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi wraz opiekunami grupy,
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia w strefy pracy sprzętu np.: ładowarki,
przenośników taśmowych, wózki inne.
5. Opiekunowie wycieczki ponoszą odpowiedzialnośd za zachowanie uczestników
wycieczki,
6. Opiekunowie wycieczki odpowiedzialni są za stosowanie się do zaleceo i poleceo
pracownika oprowadzającego wycieczkę oraz zdyscyplinowanie podległych im
podopiecznych,
7. Uczestnikom wycieczki i ich opiekunom zabrania się dotykania maszyn i urządzeo
oraz zbierania i dotykania unieszkodliwionych odpadów,
8. Zabrania się
a. spożywania posiłków i napojów podczas zwiedzania,
b. używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu,
c. samowolnego oddalania się od grupy,
d. Wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu MZGOK Sp.z o.o.
e. Wejścia na terenie zakładu w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub
pod wpływem środków odurzających,
f. Wchodzenia na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu,
9. Przed rozpoczęciem zwiedzania należy powiadomid Opiekuna grupy i Przewodnika o
uczestnikach uczulonych lub zgłaszających przeciwwskazania do przebywania w
środowisku MZGOK np. alergia na ukąszenia owadów, nadwrażliwośd na
nieprzyjemne zapachy, lęk wysokości, a także posiadające rany lub inne zmiany
skórne. W tych przypadkach należy rozważyd możliwośd zrezygnowania z wejścia na
teren MZGOK Sp. z o.o.
10. Od uczestników wycieczki wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności:
długich spodni, zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą, zakrytych ramion.

11. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy się udad z Opiekunem grupy do miejsca
wyznaczonego na zbiórki i wykonywad polecenia pracowników MZGOK Sp. z o.o.,
12. W razie wystąpienia wypadku obowiązują ogólne zasady postępowania i
powiadamiania.
13. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu może doprowadzid do
natychmiastowego zakooczenia wycieczki.
UWAGA!!!
Po zakooczeniu przebywania na terenie MZGOK SP. Z O.O. zaleca się umyd i
zdezynfekowad ręce.

