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  Foaie de instrucțiuni pentru vizitatori și 

companiile externe care intra in incinta 

companiei și portului 

Fährhafen Sassnitz GmbH 

Im Fährhafen 20 

18546 Sassnitz 

Informații generale de siguranță 

   

Spațiile companiei Fährhafen Sassnitz GmbH nu sunt deschise publicului. Camioanele 
industriale și traficul feroviar au întotdeauna prioritate. Conducerea 
camionului/autoturismului este pe propriul risc. În apropierea sistemelor de ridicat 
(macarale) portul castii de protectie este obligatoriu. Este strict interzis să stați sub sarcini 
suspendate. 

După părăsirea vehiculelor sau a clădirilor, este obligatoriu să purtați haine cu vizibilitate 
ridicată. 

Este interzis cu desavarsire alcoolul , drogurile si alte substante intoxicante. Fumatul si focul 
deschis sunt interzise în întreaga zonă. Există riscul de alunecare, cadere de la acelasi nive și 
impiedicare, atentie la  (trecerile la nivel cu calea ferata, borduri, scari, denivelări etc.) 

 

Viteza maximă de deplasare este de 30 km / h si se aplică în întreaga incintă a companiei si 
portului. Luminile de avertizare trebuie să fie aprinse în timpul conducerii. Parcarea 
vehiculelor este permisă numai în zonele de parcare desemnate. Fährhafen Sassnitz GmbH își 
rezervă dreptul de a evacua vehiculele (contra cost) dacă au fost parcate contrar 
instrucțiunilor,  dacă interferează cu operațiunile din terminale sau prezintă orice alt risc. 
 

 

Primul ajutor, protecția împotriva incendiilor, căile de evacuare și salvare 

   

În situatii de urgenta mergeti imediat la punctele de adunare din fata cladirilor. În 
eventualitatea unui accident sau vătămare, adresati-va celui mai apropiat angajat al portului 
sau apelați la serviciul de urgență la 112. Facilitățile de prim ajutor sunt situate în clădiri și 
sunt marcate corespunzator. 

 
Planurile și instrucțiunile de evacuare trebuiesc respectate cu strictete. Păstrați întotdeauna 
caile de acces si evacuare libere de orice obstacole. Nu blocați/obstructionati ieșirile de 
urgență. 
 

 

Semne de siguranta 

  
 
 
 

 

 

Vă rugăm să rețineți semnele care indica pericole, interdictii si obligatii 

Semnele albastre indica obligatia si stipulează un anumit comportament, de exemplu: 
purtarea castii de protectie. 

Semnele de interdicție sunt cele cu o linie roșie diagonala prin se interzice actiunea care ar 
putea genera o situatie de urgenta sau un pericol,  de exemplu : fumatul. 

Semnele galbene sunt de avertizare,  atentioneaza asupra unui risc sau pericol, de exemplu: 
camioane de tonaj in zona 

Semnele verzi sunt de evacuare si indică o cale de evacuare sau ieșire de urgență, ruta către 
o unitate de prim ajutor si/sau catre o trusa de prim ajutor. 

Semnele roșii indica mijloace de protecție împotriva incendiilor si amplasarea sistemelor de 
alarmă și stingere a incendiilor. 

Simbolurile de pericol ( in forma de romb) indică un risc  al unei substanțe periculoase, de 
exemplu :toxic. Numai persoanelor instruite li se permite accesul in zonce cu substante 
periculoase. 
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Protecția și eliminarea mediului 

   
Evitați orice poluare a mediului cauzată de gunoi sau de manipularea si folosirea 
substantelor  periculoase. Daca observati poluare sau scurgeri de substante ,vă rugăm să 
contactațicel mai apropiat angajat al portului sau Port Security . 
 
Coșurile de gunoi trebuiesc utilizate numai pentru deșeuri menajere și nu pentru deseuri 
industriale. Orice eliminare neautorizata a deșeurilor industriale va fi urmărită penal și 
pedepsită. 
 

Introducerea/importul substanțelor periculoase în incinta portului necesită o notificare 
prealabilă scrisă către ofițerul responsabil substanțe periculoase al portului.  

 

 
 

Reglementări pentru conținerea pandemiei SARS-COV2 

  
 

 
Datorită pandemiei COVID-19, trebuiesc respectate cu strictete măsurile actuale de iginea si 
distantare ale guvernului federal al statului Mecklenburg-Pomerania de Vest și districtul 
Pomerania de Vest-Rügen: 
 
În toate clădirile și spatiile închise ale Fährhafen Sassnitz GMBH este obligatoriu să purtați 
masca de protectie care sa acopere gura și nasul. Trebuie respectată distanța minimă de 1,5 
m fata de alte persoane. 
 
Dacă aveți simptome care indică o infecție cu SARS-COV2, trebuie să părăsiți imediat incinta 
Fährhafen Sassnitz GmbH. 
 

 

 Alerte și numere  

 de telefon de urgență planul portului 

Apel de urgență 112 / 110 

 

Port Security +49 38292 55 326  

 

Operating  +49 38392 66 11 88 

(Centrul de control al portului)  

 

Ofițer de  +49 38392 55 251 

securitate 

 

Ofițer de  +49 38392 55 378 

Protecția muncii și a mediului 

 

Ofițer +49 38392 55 484 

substante periculoase 
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Securitate și control acces 

  
 

 

Vizitatorilor și companiilor externe li se permite accesul in incinta companiei numai in 

următoarele condiții: 

1. Sunteti de acord cu  reglementările enumerate pe foaia de instrucțiuni -  confirmat prin 
semnătura acestui document. 

2. Accesul se acordă numai după aprobarea de către personalul de securitate. Nu există un 
drept general de acces pentru vizitatorii la terminal sau la navă. 

3. Purtarea căștii de protectie și a vestei reflectorizante este obligatorie în anumite zone. 
Dacă nu detineti casca de protectie si vesta reflectorizanta, le puteți împrumuta de la 
personalul de securitate lasand garantie cartea de identitate sau  permisul de conducere. 

4. Intrarea neautorizată în compartimente/sectiuni, clădiri sau facilități este strict interzisă. 

5. Înregistrarea audio sau video este interzisă în toată zona portului. 

6. Instrucțiunile personalului portului trebuie respectate cu strictete. 
 

 

Informații personale 

Nume de familie   Data intrării   

Nume   Ora intrării   

Companie   Ora ieșirii   

Nr. de inmatriculare   Cod vizitator nr.   

Ati primit vesta reflectorizanta sau 
casca de protectie? 

Motivul vizitei   

DA NU Semnătură   

 

 

ACEASTA DOCUMENT VA RĂMÂNE LA SERVICIUL DE SECURITATE AL PORTULUI. IN CONFORMITATE CU 

REGULAMENTELE DE PROTECTIE A DATELOR PERSONALE , DATELE DUMNEAVOASTRA PERSONALE VOR FI 

STOCATE DOAR PENTRU MOTIVE DE SECURITATE A PORTULUI SI NU VOR FI IMPARTASITE CU TERTE PARTI. 


