Viselkedés
káresetben!
Verhalten im
Schadensfall!
GAS
GÁZ

Sofort

Azonnal

VDE
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Leitungsbetreiber zur Schadensminimierung im Bau

 Motor
Motorkikapcsolása!
aus!
 Munkát
leállítani!
Arbeiten
einstellen!
 Elektromos
berendezés
használata
tilos!
Mobiltelefon-használat
csak
Keine elektrische
Anlage
bedienen!
Handy
nur in ausreichendem
elegendően
nagy, biztonságos
Sicherheitsabstand
benutzen!távolságban!
 AGefahrenbereich
veszélyes zóna biztosítása!
absichern!
Anwohner informieren!
 Szomszédok
értesítése!
„Nicht
klingeln!“
– Funkenbildung!
„Ne
csengessen!“
– szikra
keletkezik!
Gasversorgungsunternehmen
informieren!
 Gázszolgáltató
vállalat értesítése!
Feuerwehrriasztása!
alarmieren!
 Tűzoltóság

FERNWÄRME/WASSER
TÁVHŐ/VÍZA

Zügig

gördülékenyen

und tiefer
Räume von
räumen!
 AzBaugruben
emberek hagyják
el liegende
a munkagödröket
és Personen
a mélyebben
fekvő
Schadensstelle
und
eventuelle
Gefahrenbereiche
absperren!
helyiségeket!
oder
 AWasserkárhely és
az Fernwärmeversorgungsunternehmen
esetleges veszélyes zónák lezárása! informieren!
Ruhig
STROM
Víz- és távhőszolgáltató tájékoztatása!
Wenn möglich das Gerät aus dernyugodtan
Gefahrenzone fahren, herausschwenken
ÁRAM
oder den Ausleger verstellen. Ist dies nicht möglich:
 Ha lehetséges, a gépet a veszélyes zónából ki kell járatni, ki kell fordítani
Den Führerstand nicht verlassen, bis der Strom abgestellt ist!
vagy a kitámasztót áthelyezni. Ha ez nem lehetséges:
 Ne „Lebensgefahr!“
hagyja el a vezetőfülkét, míg az áram nincs kikapcsolva!
Außenstehende auffordern, Abstand zu halten!
„Életveszély!“
Nicht an das Gerät fassen!
 A kívülállók felszólítása a távolságtartásra!
Das zuständige Versorgungsunternehmen informieren!
 Ne nyúljon a géphez!
Umgehend
Telekommunikation
Az illetékes ellátó szolgáltató
vállalat tájékoztatása
haladéktalanul
Das zuständige Versorgungsunternehmen
informieren!
Telekommunikáció

Kabelenden von Lichtwellenleiterkabeln möglichst abdecken!
 Az illetékes ellátó szolgáltató vállalat tájékoztatása!
Nicht hineinsehen!
 Az optikai kábelek végeit lehetőleg le kell takarni!
nézzen
bele!
InNeallen
Fällen
Die 5 esetben
W-Fragen: Wer – Was – Wann – Wo – Wie
Minden

Anschließend auf Rückfragen zur Art und Weise des Schadens oder
 AzUnfalles
5 KMH-kérdés:
warten! ki – mi – mikor – hol – hogyan
Ezután várja meg a kár vagy baleset jellegével kapcsolatos kérdéseket!
Die Initiativen für mehr Sicherheit bei Tief- und Erdbauarbeiten
A mélyépítés és a földmunka biztonságának fokozására irányuló kezdeményezések

