ҚТ бойынша шағын жиын

SAFETY MOMENT

МИНУТКА ПО ТБ

ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДЫ ҚОЛДАНУ

MOBILE PHONE USE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Ұялы телефондар – Зейін қою үшін №1ші дұшпан.

Mobile phones -#1 Enemy for concentration.

Мобильные телефоны – Враг №1 для концентрации.

•

Ұялы телефондар біздің өміріміздің ажырамас бөлігі
болғанын бәріміз білеміз, бірақ кейде біз онымен
байланысты тәуекелдерді бағаламаймыз.

•

We all know that mobile phones have become an integral part •
of our lives, but sometimes we underestimate the risks
associated with this.

Все мы знаем, что мобильные телефоны стали неотъемлемой
частью нашей жизни, однако иногда мы недооцениваем
риски, связанные с этим.

•

Егер сіз телефонды қолдансаңыз,
тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.

жерде

•

When using mobile phone, please make sure you’re standing in •
a safe place

Если вы используете телефон, убедитесь, что вы находитесь
на безопасном месте.

•

НКОК компаниясының ішкі Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес
телефонды өшірілген күйінде де Зауытқа кіргізуге қатаң
тыйым салынады.

•

According internal Safety rules of NCOC company, It is strictly •
forbidden to carry mobile phone even it is switched off to the
territories of Plant.

Согласно внутренним Правилам безопасности компании
НКОК, строго запрещается переносить телефон даже в
выключенном состоянии на территории Завода.

•

Көлікті жүргізу кезінде телефонды пайдалануға қатаң тыйым
салынады.

•

Using mobile phone while driving strictly prohibited.

•

Жаяу жүрген кезде телефонды қолдану-айналадағы
назардың азаюына әкеп соқтыруы мүмкін.

•

Using mobile phone while walking lead to decreasing
awareness of what’s going on nearby.
•

Использование телефона во время вождения автотранспорта
строго запрещено.

•

Жұмыс орындарында телефон / құлаққап арқылы музыканы
тыңдауға жол берілмейді.

•

It is not allowed to listen to music via phone / headphones on
work sites.
•

•

Түнде электр желісінен телефонды зарядтауға тастамаңыз,
ол телефонның қызып кетуіне, тіпті жарылысқа алып келуі
мүмкін.

•

Do not leave the phone charged from the electricity at night, it
can lead to overheating of the phone and even to an explosion. •

•

All employees are advised from beginning of the working day
to turn off the phone or set it to silent mode so that the phone •
does not interfere to your safe work performing.

•

After the end of the working day, employees can use their
phones in the usual manner, according to the Policy of the •
company AEWG.

•

•

қауіпсіз

Барлық қызметкерлерге жұмыс күнінің басында телефонды
өшіру немесе телефонды үнсіз режимге қою ұсынылады,
жұмысыңыздың қауіпсіз орындалуына араласпауы үшін.
Жұмыс күні аяқталғаннан кейін, АИВГ компаниясының
Саясатына сәйкес, қызметкерлер телефондарын әдеттегідей
пайдалана алады.

•

Использование телефона при ходьбе может привести к
уменьшению внимания и того, что происходит рядом.
Не разрешается слушать музыку через телефон/наушники на
рабочих участках.
Не оставляйте телефон заряжаться от электро сети на ночь,
это может привести к перегреву телефона и даже к взрыву.
Всем работникам рекомендуется в начале рабочего дня
отключить телефон или поставить на беззвучный режим,
чтобы телефон не мешал вам проводить работы безопасно.
После окончания рабочего дня, работники могут
использовать свои телефоны в обычном порядке, согласно
Политике компании АИВГ.

