
  

 

RAŽOTŅU APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI 
 
Drošība un veselība ir viena no SCHWENK galvenajām prioritātēm – mums ir būtiski, lai 
dienas beigās ikviens atgrieztos mājās sveiks un vesels! Tāpēc, pirms došanās uz 
jebkuru no SCHWENK ražotnēm, iepazīstieties un ievērojiet drošības noteikumus!  
 
Pilnīgi visi SCHWENK ražotņu apmeklējumi jāsaskaņo ar atbildīgo darbinieku attiecīgajā 
objektā. Tas attiecas uz jebkuru, kas nestrādā attiecīgajā ražotnē – arī apakšuzņēmējiem un 
SCHWENK darbiniekiem.  
 
Apmeklējot ražotni, jāievēro zemāk esošie noteikumi. To pārkāpuma gadījumā SCHWENK ir 
tiesības liegt apmeklējumu vai pārtraukt vizīti.  
 
PIESAKOTIES VIZĪTEI 
▪ Piesakieties pie savas SCHWENK kontaktpersonas vai pa tālruni +371 67033500. 
▪ Norādiet, ja vizītē plānots piedalīties bērniem līdz 15 gadu vecumam 
▪ Norādiet, ja kādam no vizītes dalībniekiem ir veselības ierobežojumi, īpaši 

elektrokardiostimulatori – rūpnīcā ir vietas, kuras nedrīkst apmeklēt cilvēki ar 
medicīniskajiem implantiem 

▪ Maksimālais apmeklētāju skaits grupā – 20. Ja vēlaties apmeklēt ražotni kuplākā skaitā, 
par to jāvienojas atsevišķi.  
 

PIRMS DOŠANĀS UZ RAŽOTNI 
▪ Nelietojiet alkoholu vai citas apreibinošās vielas! Ražotņu teritorijās aizliegts atrasties 

alkoholisko dzērienu un citu apreibinošu vielu ietekmē, tās ienest un lietot. SCHWENK ir 
tiesības veikt alkohola testu jebkurā vizītes brīdī.  

▪ Izvēlieties slēgtus un izturīgus apavus, kas nosedz visu pēdu un potīti. Piemēroti ir darba, 
pārgājienu vai sporta apavi. Sandales, augstpapēžu kurpes, auduma apavi ir aizliegti.  

▪ Izvēlieties nosedzošu apģērbu – garās bikses un džemperi, kreklu vai jaku ar garām rokām. 
Ražošanas teritorijās nedrīkst atrasties apģērbā, kas atsedz ķermeni vai ir plandošs - 
šortos, svārkos, legingos, apģērbā ar īsām piedurknēm, bārkstīm, plandošiem elementiem 
u.tml.  

 
IERODOTIES RAŽOTNĒ  
▪ Pirms iebraukšanas Brocēnu rūpnīcas teritorijā, apstājieties stāvvietā pa labi un aizejiet pie 

apsardzes pēc caurlaides. Ierodoties citās ražotnēs, piesakieties pie atbildīgā darbinieka, 
ar ko esat vienojušies par apmeklējumu.  

▪ Teritorijā ievērojiet visas ceļa zīmes, piemēram, braukšanas ātruma ierobežojumus.  
▪ Automašīnas stāvlaukumos novietojiet atmuguriski.  
▪ Fotografēt un filmēt jebkurā SCHWENK ražotnē drīkst tikai ar SCHWENK atļauju.  
▪ Teritorijā tiek veikta videonovērošana. 
 
VIZĪTES LAIKĀ  

▪ Ikviena vizīte sākas ar drošības instruktāžu. Nepieciešamības gadījumā jums tiks 
izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi (vestes, aizsargķiveres, aizsargbrilles, cimdi, 
darba apavi).  

▪ Pārvietošanās teritorijā notiek tikai kopā ar SCHWENK pārstāvi pa norādīto maršrutu. 
Turieties pie grupas, ejiet pa ietvēm – iespējama intensīva transporta kustība.  

▪ Ievērojiet visas drošības un brīdinājuma zīmes. 
▪ Ejot pa trepēm, turieties pie margām. Teritorijā neskrieniet, neleciet. 
▪ Patstāvīgi un patvaļīgi pārvietoties teritorijā aizliegts. 
▪ Aizliegts ieiet ražošanas ēkās un telpās,  aiz nožogojumiem. 
▪ Teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot īpaši apzīmētas un iekārtotas vietas. 

 
Drošu ikdienu!  
 


