Postępowanie
w przypadku
szkody
Verhalten im
Schadensfall!
GAS
GAZ

Sofort

VDE

Natychmiast

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Leitungsbetreiber zur Schadensminimierung im Bau

Motor aus!
 Wyłączyć
silnik!
Arbeiten einstellen!
 Wstrzymać pracę!
Keine elektrische Anlage bedienen! Handy nur in ausreichendem
 Nie używać urządzeń elektrycznych! Telefonu komórkowego używać tylko
Sicherheitsabstand benutzen!
przy zachowaniu bezpiecznej odległości!
Gefahrenbereich absichern!
 Zabezpieczyć obszar zagrożenia!
Anwohner informieren!
 Powiadomić mieszkańców!
„Nicht klingeln!“ – Funkenbildung!
„Nie używać dzwonka do drzwi!” – tworzą się iskry!
Gasversorgungsunternehmen informieren!
 Powiadomić dostawcę gazu!
Feuerwehr alarmieren!
 Powiadomić straż pożarną!

FERNWÄRME/WASSER Zügig
Szybko
CENTRALNE
BaugrubenOGRZEWANIE/WODA
und tiefer liegende Räume von Personen räumen!

 Przeprowadzić
w wykopach
budowlanych
i głębiej położonych
Schadensstelleewakuację
und eventuelle
Gefahrenbereiche
absperren!
pomieszczeniach!
Wasser- oder Fernwärmeversorgungsunternehmen informieren!
 Zamknąć miejsce wystąpienia szkody i ewentualne obszary zagrożone!
Ruhig
STROM
Powiadomić dostawcę wody lub centralnego ogrzewania!
Wenn möglich das Gerät aus der Gefahrenzone
Spokojnie fahren, herausschwenken
PRĄD
oder den Ausleger verstellen. Ist dies nicht möglich:
Den to
Führerstand
nicht verlassen,
bisz der
Stromzagrożenia,
abgestellt odchylić
ist!
 Jeśli
możliwe, wyjechać
pojazdem
obszaru
go,
albo
przestawić
wysięgnik
koparki.
Jeśli
nie
jest
to
możliwe:
„Lebensgefahr!“
 Nie
opuszczać kabiny
kierowcy,
dopóki,
Außenstehende
auffordern,
Abstand
zu dopóki
halten!prąd nie zostanie odcięty!
„Zagrożenie
dla
życia!”
Nicht an das Gerät fassen!
 Nakazać
osobomVersorgungsunternehmen
przebywającym na zewnątrz
zachować dystans!
Das zuständige
informieren!
 Nie dotykać pojazdu!
Umgehend
Telekommunikation
Zawiadomić odpowiedniego dostawcę!
Das zuständige Versorgungsunternehmen
informieren!
Bezzwłocznie
Telekomunikacja
Kabelenden von Lichtwellenleiterkabeln möglichst abdecken!
 Zawiadomić
odpowiedniego dostawcę!
Nicht hineinsehen!
 W miarę możliwości zakryć końcówki kabli światłowodowych!
InNie
allen
Fällendo środka!!
zaglądać
Die 5 W-Fragen: Wer – Was – Wann – Wo – Wie
We Anschließend
wszystkich auf
przypadkach
Rückfragen zur Art und Weise des Schadens oder
Unfalles
warten!
 Najważniejsze pytania: Kto – Co – Kiedy – Gdzie – Jak
Następnie czekać na pytania o okoliczności szkody lub wypadku
Die Initiativen für mehr Sicherheit bei Tief- und Erdbauarbeiten
Inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa w inżynierii lądowej i przy robotach ziemnych

