
• With the coming New Year holidays the demand for various type of
fireworks products increases.

• But often thee seemingly harmless toys cause accidents, such as
damaged eyes, severed fingers, burn, property damages, fires.

• It is forbidden to use pyrotechnic products, wax candles at the
Customer sites and where Alma East West employees work
premises (any facility, yards of accommodations, near the vehicles)
during the Christmas and New Year, as this rule is applied
irrelevant of any holiday.

• It is forbidden to consume alcohol beverage during Christmas and
New Year holiday at the Customer sites and where Alma East West
employees work premises as this rule is applied irrelevant of any
holiday.

• С приближением новогодних праздников увеличивается спрос
на различные виды пиротехнических изделий.

• Но зачастую эти на вид безобидные игрушки становятся
причиной несчастных случаев: выбитые глаза, оторванные
пальцы, тяжелые ожоги, сгоревшее имущество.

• Запрещается использование пиротехнических изделий,
Восковых свечей на объектах заказчика и где работают наши
сотрудники, Алма Ист Вест (любые помещения, дворы жилых
блоков, около автомобилей) во время празднования
Рождества и Нового года, так как данное правило действует
вне зависимости от празднования каких-либо мероприятий.

• На территории объектов заказчика и где работают наши
сотрудники, Алма Ист Вест запрещено употребление
алкогольных напитков во время празднования Рождества и
Нового года, так как данное правило действует вне
зависимости от празднования каких-либомероприятий.
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• Жаңа жыл мерекелеріне қарай пиротехникалық өнімдердің
әр түріне деген сұраныс артады.

• Бірақ көбінесе бұл зиянсыз ойыншықтар жиі жазатайым
оқиғаларды тудырады: көзді жарақаттау, саусақтарды жұлып
кету, қатты күйік алу, мүліктерің өртеніп кетуі.

• Жаңа жылдық мерекелер кезінде жұмыс берушінің
нысандарында, сондай-ақ, Алма Ист Вест қызметкерлері
жұмыс жасайтын жерлерде (кез-келген үй-жайлар, тұрғын
үйлердің аулалары, автокөліктердің жанында) балауыз
шамдар мен пиротехникалық өнімдерді пайдалануға тыйым
салынады.

• Жұмыс берушінің нысандарында, сондай-ақ, Алма Ист Вест
қызметкерлері жұмыс жасайтын жерлерде Жаңа жылдық
мерекелер кезінде алкоголь өнімдерін пайдалануға тыйым
салады, сондай-ақ бұл ереже кез-келген іс-шараны
мерекелегенде де қолданылады.



Действия персонала при обнаружении пожара

1. Поднять тревогу, нажав на кнопку пожарной сигнализации;

2. Проинформировать представителей службы БиОТ, СБ;

3. Сообщить аварийному оператору (Карабатан +7 7122 92 5555 /
Атырау +7 7122 92 3333) и местной противопожарной службе
(тел. 101);

4. Выйти из здания через ближайший аварийный выход и идти на
место сбора.

5. Не покидать место сбора до поступивших дальнейших указаний
от Руководителя Места Сбора.

Администрация Компании настоятельно рекомендует своим 
работникам относиться с такой же осторожностью и безопасностью 

к проведению праздничных мероприятий у себя дома.

Как правило именно в праздничные дни бдительность людей 
сводится к минимуму, что зачастую и является причиной 

возникновения несчастных случаев.

Помните, большинство несчастных случаев происходит из-за 
безответственности и халатного отношения.

Берегите себя, здоровье, жизнь своих близких и окружающих 
Вас людей!
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Personnel actions in a case of emergency

1. Raise the alarm, by pushing the fire alarm button

2. Inform OHS department’s and Security department's
representatives;

3. Call to Emergency operator NCOC (Karabatan +7 7122 92 5555 /
Atyrau +7 7122 92 3333) and fire brigade (101)

4. Evacuate by using the nearest exit, proceed to a muster point

5. Wait at the muster point and follow the further instructions from
the on scene commander.

Company Management recommends to personnel to follow the safety
rules at home during the holidays.

Usually during the holidays people’s vigilance is reduced, which often 
lead to the accidents. 

Remember, most of the accidents happen due to the negligence. 

Take care of yourself, health, life of your loved ones and people 
surrounding you!

Өрт болған жағдайда қызметкерлердің іс-әрекеттері

1. Өртке қарсы дабыл түймесін басу арқылы дабыл қағу;

2. Қауіпсіздік Техникасы және Қауіпсіздік Қызметі өкілдеріне
хабарлаңыз;

3. Төтенше жағдай операторына хабарлаңыз (Қарабатан +7 7122
92 5555 / Атырау +7 7122 92 3333) және жергілікті өртке қарсы
қызметіне (тел. 101);

4. Ғимарат ішінен ең жақын төтенше есік арқылы шығыңыз және
жинау орнына барыңыз.

5. Жиналу орнының жетекшісінен қосымша нұсқаулар
алынғанша ол жерден кетпеңіз.

Компанияның әкімшілігі өз қызметкерлерінің үйдегі мерекелік іс-
шараларды өткізуге қатысты да сақтықпен және қауіпсіздікті

ұстануды ұсынады.

Әдетте, мереке күндері адамдарда қырағылық азаяды, бұл
көбінесе жазатайым оқиғалардың болуына әкеліп соғады.

Есте сақтаныз, жазатайым оқиғалардың көбі жауапсыздық пен 
немкұрайлықтың кесірінен болады.

Өзіңізге, денсаулығыңызға, жақын адамдарыңыз бен 
айналаңыздағы адамдарға қамқорлық жасаңыз!


