EX-klassat område
Samlingsplats vid larm
Övriga portar och bommar
Huvudinfart
Nöddusch
Flyktmask
operations@petroport.se
+46 (0)766 34 25 01

Jag har läst och förstår PetroPorts regler för säkerhet.
Behåll foldern, den ska kunna visas upp när du vistas på
PetroPorts område.
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Säkerheten
först

Rökning, alkohol, droger och läkemedel
Rökning är inte tillåten inom hamnområdet. Alkoholhaltiga
drycker eller droger får inte användas eller medföras in på
hamnområdet. För att ta med receptbelagda läkemedel in på
området, måste du meddela detta till PetroPort för tillstånd.
Driftsutrustning
Kabelstegar, rörledningar eller el-/instrumentutrustning ska
endast användas till det de är avsedda för. Trappor och lejdare
är flyktvägar och ska hållas fria från kablar, slangar etc.
Svetsning
Allt svetsningsarbete kräver hetarbetstillstånd. Självklart ska
hjälm bäras även då du svetsar. Gasflaskor får ej förvaras inom
hamnområdet. Brandvakt ska ha väst märkt ”VAKT” eller liknande text på ryggen.

Det är viktigt att alla samarbetar och följer våra
riktlinjer och rutiner för att undvika olyckor.
Det ska vara tryggt och säkert att besöka och
arbeta på PetroPort.
In- och utpassering hamnområde
Passerkortet är personligt och gäller endast för dig personligen.
Hamnar omfattas av stränga regler kring inpassering, därför måste
alla besökare som inte har passerkort vara föranmälda och kunna
visa upp id-handling (exempelvis körkort).
Arbetstillstånd
Allt arbete inom hamnområdet kräver arbetstillstånd, detta utfärdas av PetroPorts personal. Innan du påbörjar ett arbete ska alltid
en riskanalys (take2) genomföras. Användande av icke EX-klassad
utrustning inom brandfarligt område kräver hetarbetstillstånd.
Mobiltelefoner och elektronisk utrustning
Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som medförs
inom brandfarligt område måste vara EX-klassade. Utrustning
som inte är EX-klassad förvaras på anvisad plats i kontroll- eller
omklädningsrum.
Flytväst
Flytväst ska användas och krävs vid allt arbete på piren och nära
vatten.
Fordon
Fordon får endast införas med tillstånd av PetroPort. Parkera
fordon på anvisad plats och lämna nycklar kvar i tändningslås så
att fordonet kan flyttas vid nödläge. För införande av motorfordon
och motordrivna aggregat i brandfarligt område krävs att dessa är
utrustade med nödstoppsutrusning för avstängning av motorerna.
Observera att det krävs hetarbetstillstånd för att använda fordon
eller andra motordrivna maskiner inom brandfarligt område.
Skyddsutrustning
För passering till och från kontor krävs inga skyddskläder, all
annan vistelse inom området kräver hjälm, skyddsglasögon med
sidoskydd, skyddsskor av lägst skyddsklass S3 samt varselväst
eller liknande. För entreprenörer som arbetar inom hamnområdet
är kravet på arbetskläder även varselmärkning med lägst klass 1
enligt EN 471 samt flamskyddad enligt ISO 11612.

Stegar
Stegar ska vara märkta. Entreprenörer som har egna stegar med
in på hamnområdet ska märka dessa med firmanamn och på
begäran ska dokumentation över stegarna kunna uppvisas.
Kemikalier
Införsel av kemikalier får endast ske i undantagsfall. För införsel
av kemikalier till hamnområdet kontakta PetroPorts ledning.
Utförsel
För utförsel av material krävs ett särskilt skriftligt tillstånd. Kör
du in på området med servicebil eller liknande och har med utrustning eller material som ska tas med ut igen, ska du informera
kontrollrummet.

Om olyckan är framme
Nödduschar Nöddusch finns på piren, denna är larmad
till kontrollrummet.
Nödläge Om larmet går, avbryt ditt arbete och stoppa
eventuella fordon eller maskiner och bege dig genast till
markerad samlingsplats (se kartan på sista sidan) för inräkning och information.
Vid olycka eller nödläge larma via kontrollrummet eller
direkt till SOS alarm.
Nödlägeslarmet testas första helgfria måndagen i månaden kl 09:00.
Flyktmask I händelse av ammoniakutsläpp från Vattenfalls pir eller från AkzoNobels anläggning finns flyktmasker på piren eller i skumrummet. Titta efter var dessa
är placerade innan du påbörjar ditt arbete.
Brandutrustning På området finns brandutrustning tillgänglig. Brandvatten får inte användas till andra ändamål
än brandbekämpning.

