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SERVIÇO MÉDICO|MEDICAL

NORMAS DE SEGURANÇA
PARA VISITAS
SAFETY REGULATIONS
VISITORS/SUPPLIERS

Quando acede às instalações tenha em conta o estabelecido nas normas e na
sinalização de segurança que se encontra ao longo do estaleiro.

When you enter the permises pay special attention to what is established on the
rules and safety signs shown

Não é permitido realizar actividades, nem circular em zonas não autorizadas.

Activities carried out outside on unauthorized areas are forbidden and access must
be made only to authorized areas.

Se tiver que entrar numa secção ou obra, é obrigatório informar o técnico de
Segurança

If you have to access these areas it is compulsory to inform the safety personnel on
site.

COMO ACTUAR EM CASO DE EMERGÊNCIA:

IN CASE OF AN EMERGENCY:

• Comunicar qualquer situação de emergência para o contacto:

• Communicate any emergency situation by calling the following number:

• Em caso de emergência nas instalações, siga as instruções do colaborador que o

• In case of emergency in the permises, follow the instructions of the employee who

• Caso não esteja acompanhado por nenhum colaborador dos ENP, deve dirigir-se

• If you are not accompanied by any ENP collaborator, you should go by the evacua-

• Em caso algum ponha em perigo a sua integridade física.
• Deve seguir sempre as instruções da pessoa que controla

• In no case endanger your physical integrity.
•Always follow the instructions of the person

913 385 291 Ext: 209

está a acompanhar.

pelas vias de evacuação até ao Ponto de Encontro junto da Portaria, de acordo com
as Plantas de Emergência (ver Planta de Emergência no verso).

emergência.

as operações de

• Não atue por sua iniciativa. Siga as instruções que lhe forem transmitidas.
• Mantenha a calma. Não corra, nem grite.
• Em caso de fumo abundante, deve abandonar a zona agachado e cobrindo o nariz

e a boca com um pano, se possível, molhado.

• No caso do seu veículo estar estacionado dentro das instalações, não o retire, salvo

quando o responsável da emergência o diga.
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is accompanying you.

cion route to the Meeting Point, according to the Emergency Plants (see Emergency
Plan on the reverse).

operations.

who controls the emergency

• Do not act on your own initiative. Follow the instructions given to you.
• Keep calm: Do not run or shout
• In case of heavy smoke, leave the area crouching and covering the nose and

mouth with a damp cloth.

• In case that your vehicle is inside the premises, do not move it, unless the person
in charge of emergencies indicates that you may do so.

