GIBANJE PO VAROVANEM OBMOČJU TALUMA
Vstop na območje Taluma oziroma gospodarske družbe
na tej lokaciji (v nadaljevanu območje Taluma) je dovoljen
samo v spremstvu spremljevalca iz družbe Talum, d. d.,
oziroma iz odvisne družbe ali PE, ki jo nameravate obiskati.
Upoštevajte cestno signalizacijo.
Gibanje v območju proizvodnje je dovoljeno samo po
poteh, ki jih določi spremljevalec.
Uporaba mobilnih telefonov in akustičnih aparatov
v času ogleda proizvodnje ni dovoljena.
Snemanje in/ali fotografiranje na območju Taluma
je dovoljeno samo s pisnim dovoljenjem uprave
družbe Talum.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

NAVODILA IN OPOZORILA

za obiskovalce ob vstopu v proizvodne
prostore Taluma:

Upoštevajte navodila in opozorila za ravnanje z okoljem
ter varnost in zdravje pri delu.

• zaščitni plašč (oranžne barve),
• zaščitna čelada (oranžne barve),
• zaščitna očala,
• zaščitni ušesni čepi in
• primerno obuvalo (obiskovalci morajo biti za
vstop v proizvodnjo obuti v zaprte čevlje).
Z osebno varovalno opremo vas bo v recepciji opremil vaš
spremljevalec iz Taluma.

Ob vstopu ste prejeli priponko obiskovalca. Prosimo, da jo
pripnete na vidno mesto na zgornjem delu oblačila in
jo nosite ves čas obiska.

V proizvodnih prostorih upoštevajte posebna opozorila
glede nevarnosti električnega toka, obrizga s tekočim
aluminijem, vročih predmetov, rotirajočih in premikajočih se
predmetov, visečih bremen in notranjega transporta.
Uporaba odprtega ognja in kajenje na območju Taluma sta
prepovedana.
Če se oglasi alarm in se bo iz ogroženega objekta
treba umakniti, se gibajte v skladu z navodili po poteh
za evakuacijo.

Uporabnikom srčnega
spodbujevalnika
(pacemaker)
je vstop v elektrolizo
prepovedan.
Priporočamo, da
magnetne kartice in ure
pustite v garderobni omarici,
če ste namenjeni
v elektrolizo.

V primeru izrednih dogodkov
V primeru poškodbe obiskovalca, požara, razlitja nevarne snovi ... se ravnajte po navodilih spremljevalca.
Prijava izrednega dogodka:

(02) 7995 333

Klic v sili:
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Gasilci
Prva pomoč
Varstvo pri delu
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VHOD

TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo
Slovenija
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e-pošta: guest@talum.si
www.talum.si
Fb: www.facebook.com/Talum
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Recepcija
Restavracija
Gasilci
Tehtnica
Poslovna stavba
Aluminij
Ulitki
Inštitut
Energetika
Livarne
Rondelice
Izparilniki
Servis
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Vargas-Al
Ekotal
Kreal
Storal
Promet
Silkem
Asfalti
Saubermacher
Eles
Pralik
Prva pomoč
Defibrilator
Varna pot
Transportna pot

Telefon:
recepcija: +386 2 7995 100
prijava izrednega dogodka: +386 2 7995 333

