AS “MADARA Cosmetics”
DROŠĪBAS NOTEIKUMI EKSKURSIJAS DALĪBNIEKIEM
I

Noteikumu priekšmets

1.

Šie drošības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kas jāievēro jebkurai personai,
kura apmeklē AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas Nr. 40003844254, (turpmāk – Uzņēmums)
ražotni, ražošanas telpas, noliktavas telpas un pagalmus/āra teritoriju (turpmāk – Ražotne)
Uzņēmuma organizētas ekskursijas ietvaros atbilstoši Uzņēmuma apstiprinātam ekskursijas
maršrutam (turpmāk – Ekskursija) (noradītā persona turpmāk – Ekskursijas dalībnieks), kā
arī nosaka atbildību par šo Noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu.

II

Iepazīstināšana ar Noteikumiem

2.

Par šo Noteikumu ievērošanas kontroli Ekskursijas laikā atbildīgs ir Uzņēmuma darbinieks vai
pārstāvis, kas vada Ekskursiju (turpmāk - Ekskursijas vadītājs).
Ekskursijas vadītājs pirms Ekskursijas iepazīstina Ekskursijas dalībniekus ar Noteikumiem.
Noteikumi tiek nosūtīti uz Ekskursijas dalībnieku pārstāvja/kontaktpersonas e-pasta adresi un ir
publiski pieejami arī Uzņēmuma mājaslapā.
Kopā ar Noteikumiem Ekskursijas dalībnieku pārstāvim/kontaktpersonai tiek nosūtīta arī
Ekskursijas dalībnieku reģistrācijas anketa (Noteikumu pielikums Nr. 1) (turpmāk – Anketa).
Pilngadību sasniedzis Ekskursijas dalībnieks vai par nepilngadīgu Ekskursijas dalībnieku
atbildīgā pilngadīgā persona, kas tiek noteikta atbilstoši šiem Noteikumiem, (turpmāk – Atbildīgā
persona) ar savu parakstu Anketā apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem un apņemas tos
ievērot visā Ražotnes apmeklējuma laikā, kā arī uzņemas atbildību par Noteikumu ievērošanu, kas
paredzēta šajos Noteikumos.
Uzņēmums ir noteicis, ka uz 10 nepilngadīgiem Ekskursijas dalībniekiem Ekskursijas laikā ir
obligāti jānodrošina vismaz 1 Atbildīgā persona, kas ir pilngadīga persona. Maksimālais
Ekskursijas dalībnieku (pilngadīgo un nepilngadīgo) skaits Ekskursijas laikā nedrīkst pārsniegt
25 personas.
Aizpildītas Anketas iesniegšana no Ekskursijas dalībnieku pārstāvja/kontaktpersonas puses ir
priekšnosacījums Ekskursijas dalībnieku pielaišanai pie Ekskursijas. Ekskursijas vadītājam ir
tiesības pirms Ekskursijas pieprasīt un pārbaudīt Anketas saturu. Ekskursijas vadītājam ir tiesības
neielaist Ekskursijas dalībniekus Ražotnē vai lūgt atstāt Ražotni, ja nav iesniegta aizpildīta Anketa
vai tā ir Aizpildīta nepilnīgi. Ekskursijas laikā Anketa glabājas pie Ekskursijas vadītāja, bet pēc
Ekskursijas paliek Uzņēmumā.
Atbildību par Anketas saturu un pareizību uzņemas Ekskursijas dalībnieku
pārstāvis/kontaktpersona kopā ar Anketu aizpildījušām pilngadīgajām personām.
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Noteikumi

9.

Ekskursijas dalībnieks drīkst atrasties un pārvietoties pa Ražotni tikai Ekskursijas vadītāja
pavadībā.
Ekskursijas dalībniekiem ir pienākums ievērot šos Noteikumus, kā arī jebkurus citus Ekskursijas
vadītāja vai Uzņēmuma norādījumus.
Pārvietojoties pa Ražotni, Ekskursijas dalībniekam ir pienākums turēties vienotā grupā,
neatpalikt un nenoklīst.
Ekskursijas dalībniekiem ir aizliegts traucēt Ekskursijas vadītāju, citus Ekskursijas dalībniekus,
kā arī Uzņēmuma darbiniekus, pārstāvjus un apmeklētājus, tostarp, bet ne tikai klaigāt, skriet,
trokšņot, grūstīties vai strauji pārvietoties pa Ražotni.
Ekskursijas dalībniekiem ir aizliegts Ražotnē lietot jebkāda veida multimediju un elektroniskās
ierīces, klausoties audio un video materiālus austiņās vai bez tām, kā arī lietojot tās citā veidā, kas
var apdraudēt Ekskursijas dalībnieka un citu dalībnieku drošību vai uzmanību Ekskursijas laikā,
kā arī izraisīt Noteikumu 11.punkta pārkāpumu.
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Bez Ekskursijas vadītāja iepriekšējas atļaujas Ražotnē Ekskursijas dalībniekiem ir aizliegts
fotografēt un filmēt.
Ražotnē aizliegts atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī ienest
vai lietot šīs vielas Ražotnē, smēķēt, pārnēsāt viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas.
Aizliegts lietot atklātu liesmu.
Ekskursijas dalībniekiem ir pienākums visus neskaidros jautājumus noskaidrot pie Uzņēmuma
pavadošās personas.
Ekskursijas dalībnieki ir informēti, ka Uzņēmumā notiek video novērošana.
Ekskursijas dalībnieki drīkst atrasties tikai tam paredzētajās Ražotnes telpās un vietās, ko parāda
Ekskursijas vadītājs (Ražotnes Ekskursiju telpas un telpas/teritorijas, kuras drīkst lietot
Ekskursijas dalībnieki Ekskursijas laikā, ir uzskaitītas šo Noteikumu pielikumā Nr. 2).
Ekskursijas dalībniekiem ir aizliegts šķērsot Ražotnēs telpās izvietotās norobežojošās lentas un
pelēkās līnijas.
Ražotnes apmeklējuma laikā ir kategoriski aizliegts pakļaut sevi vai citas personas briesmām,
aiztiekot vai pārvietojot priekšmetus vai veicot cita veida darbības, kas var apdraudēt savu vai
citu personu drošību un veselību.
Ražotnes apmeklējuma laikā ir kategoriski aizliegts jebkāda veidā aiztikt vai aizskart jebkādus
mehānismus, iekārtas, ierīces, to vadības pultis, aiztikt jebkādas pogas un slēdžus, ievietot
jebkādus priekšmetus ražošanas mehānismos, ierīcēs, iekārtās vai pārvietoties pa tām.
Ekskursijas dalībniekiem ir jāievēro īpaša piesardzība, atrodoties vietās, kur strādā elektriskie
pacēlāji/celtņi vai citi iekraušanas/izkraušanas mehānismi un iekšējais transports. Aizliegts
atrasties zem paceltas kravas. Aizliegts atrasties iekšējā transporta priekšā vai aizmugurē.
Ekskursijas dalībniekiem jāievēro skaņas un gaismas signāli. Šķērsojot transporta kustības ceļus,
ir jāpārliecinās, vai netuvojas transports. Aizliegts tuvoties kustīgām (rotējošām, slīdošām)
iekārtu, ierīču, mehānismu un agregātu detaļām un mezgliem.
Ražotnes apmeklējuma laikā ir aizliegts aiztikt jebkādus Ražotnes, tās laboratoriju, noliktavu un
citu telpu piederumus, tajos esošos materiālus, līdzekļus, produktus, izņemot Noteikumos īpaši
norādītos gadījumos.
Ar ekskursijas vadītāja iepriekšēju atļauju un Ekskursijas vadītāja uzraudzībā ir atļauts aiztikt un
lietot produktus, tos nebojājot, kā arī nenodarot ar tiem kaitējumu Uzņēmumam, Uzņēmuma
telpām un citām personām. Testējot produktus, ir jāizvairās no produkta iekļūšanas acīs vai
norīšanas.
Ražotnes apmeklējuma laikā ir kategoriski aizliegts sēdēt tam neparedzētās vietas, tostarp uz
kāpnēm. Ražotnes apmeklējuma laikā ir aizliegts kāpt pāri, līst cauri, zem vai uz iekārtām, ierīcēm,
mehānismiem, darba galdiem, kas atrodas Ražotnē.
Ekskursijas apmeklējuma laikā nav pieļaujamas nekādas darbības, kas varētu kaitēt Uzņēmuma
ražošanas procesam.
Ekskursijas apmeklējuma laikā ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas var nodarīt kaitējumu
Uzņēmuma mantai.
Ugunsgrēka vai avārijas gadījumā, atskanot trauksmes signālam, Ekskursijas dalībniekiem
nekavējoši jāevakuējas no bīstamās zonas, sekojot Ekskursijas vadītāja norādījumiem, izmantojot
drošākos, tuvākos evakuācijas ceļus un pa evakuācijas izejām jādodas uz norādītajām drošas
pulcēšanās vietām. Ikvienas personas pienākums šādā gadījumā ir zvanīt uz vienoto ārkārtas
palīdzības izsaukumu numuru 112.
Ekskursijas dalībniekiem ir pienākums ievērot Uzņēmumā izvietotās brīdinājuma un tamlīdzīga
veida zīmes un norādes.

IV

Atbildība par Noteikumu neievērošanu

30.

Jebkura Noteikumu pārkāpuma gadījumā vai tā pārkāpuma mēģinājuma gadījumā Ekskursijas
vadītājs ir tiesīgs veikt vienu vai vairākas šādas darbības:
brīdināt Ekskursijas dalībniekus,
aizrādīt Ekskursijas dalībniekiem,
jebkurā brīdī pārtraukt Ekskursiju,
izraidīt Ekskursijas dalībniekus no Ražotnes,
konfiscēt lietas, kas neatbilst Noteikumiem,
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aicināt varas pārstāvjus (pašvaldības policiju, valsts policiju) iesaistīties konfliktu situāciju
risināšanā.
Par jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā ir nodarīts
Uzņēmumam, tā mantai, personu veselībai vai mantai, atbildīgi ir Anketā parakstījušies attiecīgie
pilngadīgie Ekskursijas dalībnieki vai attiecībā uz Ekskursijas dalībniekiem, kas ir nepilngadīgas
personas, - Atbildīgās personas.
Uzņēmums neuzņemas jebkāda veida atbildību par negadījumiem, pārkāpumiem vai
zaudējumiem, kas radušies šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā.
Uzņēmumam ir tiesības veikt visas normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai attiecīgās
personas, kas ir atbildīgas par konkrēto pārkāpumu vai negadījumu, tiktu sauktas pie šajos
Noteikumos un normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

PIELIKUMS NR. 1
AS “MADARA COSMETICS” EKSKURSIJAS DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS ANKETA
Ekskursijas dalībnieku pārstāvis/kontaktpersona ir:
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

E-pasts

Telefons

Paraksts

Esmu iepazīstināts (-a) ar drošības noteikumiem AS “MADARA Cosmetics” apmeklējuma (ekskursijas)
laikā un apņemos tos ievērot, kā arī uzņemos atbildību, kas var iestāties šo noteikumu neievērošanas
gadījumā:
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Nepilngadīgās personas, par kurām uzņemos pilnu atbildību:
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

PIELIKUMS NR.2
TELPU SARAKSTS
1.
2.
3.
4.

1.stāva vestibils,
1.stāva garderobe,
1.stāva labierīcības,
Ekskursiju zona, t.i., telpas, kas norādītas grafiskajā attēlā – norādes ekskursantiem. Pielikums
nr.2.1.

Āra teritorija – tikai fasādes pusē gājējiem paredzētajā zonā.

