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Zasady dla kierowców obowiązujące na terenie spółki
Viterra Szczecin
1. Samowolne wejście do magazynu spółki Viterra Szczecin jest zabronione.
2. Wstęp każdorazowo wymaga zgody magazyniera lub osoby upoważnionej
(nadzorującej obsługę samochodów).
3. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem pojazdu (załadunek /rozładunek)
należą do kierowcy. Kierowca zobowiązany jest wykonywać czynności wymagające
wejścia na naczepę, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa prac
na wysokości.
Wchodzić na pojazd można tylko w miejscach do tego przeznaczonych (drabinki,
podesty), zabrania się wspinaczki po elementach konstrukcyjnych pojazdów.
4. Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu jest zobowiązana do przestrzegania
przepisów BHP, PPOŻ oraz poniższych zasad:
 Dla samochodów ciężarowych obowiązuje ograniczenie prędkości:
do 10 km/h
 Na drogach komunikacyjnych obowiązuje:
pierwszeństwo przejazdu urządzeń transportowych
 Komunikacja z magazynierem odbywa się przez:
CB-radio na kanale 25
 Kierowcy muszą nosić:
kamizelkę odblaskową, kask ochronny oraz obuwie z twardą
podeszwą
 Zaleca się:
stosowanie okularów ochronnych, w związku z możliwością zapylenia
szczególnie przy długotrwałym przebywaniu na obiekcie
 Zabrania się samowolnego oddalania się od pojazdu i poruszania się po terenie
Zakładu oraz pozostawiania pojazdu na włączonym silniku bez nadzoru.
UWAGA:
Do głównych zagrożeń występujących na terenie Zakładu należą:
- zapylenie
- upadek do wody
- upadek na tym samym poziomie / upadek z wyższego poziomu / upadek z wysokości
- pożar, wybuch
- porażenie prądem
- potrącenie przez pojazdy i maszyny będące w ruchu
- przysypanie
- zaprószenie
W związku z występującymi zagrożeniami kierowcy zobowiązani są do przestrzegania
dyscypliny oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez przedstawiciela spółki.
Plan ruchu na terenie Zakładu dostępny jest na Parkingu Buforowym oraz u Magazyniera.
Bezwzględnie zabrania się palenia, używania otwartego ognia
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