Οδηγίες ασφαλείας για τους επισκέπτες της
Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου
«Χαρίλαος Τρικούπης»

Καλώς ορίσατε στη Γέφυρα!
Πρόγραμμα ημέρας
Άφιξη στη Γέφυρα
Στάθμευση στο Ανατολικό ή Δυτικό χώρο Parking και είσοδος στο εκθεσιακό κέντρο.
Ξενάγηση στο εκθεσιακό κέντρο
Προβολή βίντεο με τα στάδια κατασκευής του έργου (διάρκεια: 40 λεπτά)
Ξενάγηση στο χώρο, επεξήγηση μακέτας και φωτογραφικού υλικού
Προετοιμασία για την επίσκεψη στον πυλώνα Μ4
Ξενάγηση στον πυλώνα
Είσοδος στον πυλώνα από το κατάστρωμα της Γέφυρας
Περιήγηση στη βάση του πυλώνα (κάτω από το κατάστρωμα)
Επιστροφή στο εκθεσιακό κέντρο

Εκτιμώμενος συνολικός χρόνος επίσκεψης: 2 ώρες*
*Ο συνολικός χρόνος, καθώς και η σειρά των παραπάνω, μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το αντικείμενο της επίσκεψης

Οδηγίες ασφαλείας
Κατά την επίσκεψή σας στη Γέφυρα, η ασφάλεια σας είναι για εμάς προτεραιότητα.
Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνουν οι συνοδοί σας και να
σέβεστε και να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας σε όλους τους χώρους.
Παρόλο που πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο, η πρόσβαση σε χώρους όπως οι πυλώνες,
οι οποίοι δεν είναι ανοιχτοί για το ευρύ κοινό, απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό. Χωρίς αυτόν,
και ειδική άδεια, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, απευθυνθείτε
σε κάποιον από τους συνοδούς σας, οι οποίοι είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσουν.

Απαραίτητος εξοπλισμός
Κατάλληλα παπούτσια
Η συμμετοχή σας στην ξενάγηση προϋποθέτει να
φοράτε κλειστά παπούτσια, που κρατούν σταθερό
το πόδι και έχουν αντιολισθητική σόλα. Χωρίς
αυτά δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σας.
Κράνος ασφαλείας
Είναι απαραίτητο για την αποφυγή οποιουδήποτε
ατυχήματος και είναι υποχρεωτικό να το φοράτε
σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης εκτός του
εκθεσιακού κέντρου. Το προμηθεύεστε από την
υποδοχή.
Αντανακλαστικό γιλέκο
Είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνεστε ορατοί
σε όλα τα σημεία της ξενάγησης και είναι
υποχρεωτικό να το φοράτε σε όλους τους χώρους.
Το προμηθεύεστε από την υποδοχή.

Παρακαλούμε να ακολουθείτε την ομάδα σας και να φροντίζετε να είστε σε θέση
όπου ακούτε τις οδηγίες του συνοδού.
Σε όλη τη διαδρομή να προσέχετε τις προειδοποιητικές πινακίδες, που βρίσκονται
εκεί για να σας καθοδηγήσουν.

Απαγορεύεται το κάπνισμα

Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και
ουσιών

Προσέχετε το βήμα σας

Προσέχετε το κεφάλι σας

Ακολουθείτε τους πεζόδρομους

Μην περπατάτε στον αυτοκινητόδρομο
ή σε χώρους που δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς
χώρους

Μην σκαρφαλώνετε στα κάγκελα

Ο χώρος βιντεοσκοπείται για
λόγους ασφάλειας

Βοηθήστε να διατηρήσουμε τον
χώρο καθαρό

