
Safety Card
Karta Bezpieczeństwa

WELCOME TO PROTEA
WITAMY W FIRMIE PROTEA

Please follow the safety rules
 in this instruction

Postępuj zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa zawartymi

 w  tej instrukcji

Report any accidents and incidents to your host.

Każdy wypadek lub sytuację potencjalnie wypadkową zgłaszaj swojemu opiekunowi lub 
przełożonemu.

1

As a visitor you must always be accopanied by the host familiar with the safety rules.

Jako gość musisz zawsze poruszać się w towarzystwie osoby znającej zasady bezpieczeń-
stwa (opiekun lub przełożony z Protea Sp. z o.o.).

2

Visitors trained in safety rules may move around without assistance.
Osoby przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa mogą poruszać się po firmie samo-
dzielnie.

3

Please notice that smoking is only permitted in designated areas.

Palenie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.4

Staying at Protea premises under the influence of alcohol or drugs is not permitted.

Przebywanie na terenie zakładu pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niedozwolone.5

Use a mandatory personal equipment (PPE) in production plant, warehouse and test 
stands areas.6
Obowiązkowo stosuj środki ochrony indywidualnej (ŚOI) podczas poruszania się po terenie 
hal, magazynów i placów prób.

In case of fire or other immediate danger leave  the hazardous area following the eva-
cuation plan. Use the nearest emergency exit (see the other side).
W przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa opuść natychmiast obszar zagrożenia 
i postępuj zgodnie z planem ewakuacji. Znajdź w tym celu najbliższe wyjście ewakuacyjne 
(patrz wewnątrz karty).

7

Pay your attention to the fire- extinguishing and first-aid kit location (see the other side).
Zwróć uwagę na lokalizację apteczek i gaśnic (patrz wewnątrz karty).8

Place rubbish in appriopriate bins (waste separation).
Śmieci wrzucaj do odpowiednich pojemników (segregacja odpadów).9

IN CASE OF EMERGENCY CALL    /    W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA DZWOŃ

+48 660 669 170
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