ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary
Biztonsági előírások – Fuvarozási szabályok az ArcelorMittal Distribution Hungary Kft. területén
Arra kérjük, hogy az irat elolvasása és aláírása után következetesen tartsa be a biztonsági, egészség- és környezetvédelmi
utasításokat a raktárcsarnokban és területén.
Kockázati tényezők
Közlekedési:
Személyek gázolása gépjárművel
Járművek összeütközése:
 Emelőszerkezetek (targoncák, daruk)
 Más közúti fuvareszközök (pl. vonat)
A csarnok szerkezeti elemeivel vagy más
akadállyal történő ütközés

-

Biztonsági intézkedések
Kérjük, hogy a kijelölt helyen parkoljon, mielőtt bejelentkezik a Recepción.
Csak a teherautó vezetők jogosultak a raktárcsarnok területére lépni.
Tartsa tiszteletben a bejáratnál feltüntetett forgalmi rendet.
Mozgásban lévő jármű lámpáinak minden esetben égnie kell.
Maximális sebesség 20 km/h.
Ügyeljen a gyalogosokra és a többi járműre (pl. teherautók, targoncák,
stb.).
A vasúti szerelvények és a vagonok minden esetben elsőbbséget élveznek.
A raktárcsarnok területére gyalog csakis a kijelölt gyalogúton és a
gyalogosok számára kijelölt bejáraton keresztül szabad belépni, az alábbi
biztonsági felszerelésekben. A raktár területén kívül is kötelező használni
az egyéni védőeszközöket a rakomány rögzítése idején.

Sisak
-

Tehergépjárművek be- és kirakodása:
Utánfutóról
személyek
leesésének
kockázata
Személyek elütése más járművek által (pl.
targoncák, más tehergépjárművek)
Terhek leesésének kockázata

-

-

Hosszúujjas felső
Zárt cipő
Védőkesztyű
Láthatósági
és nadrág
mellény
A fenti védőfelszerelések nélkül a raktárcsarnok területére belépni,
valamint veszélyt előidéző magatartást tanúsítani szigorúan tilos!
Munkatársaink kiküldhetik Önt a csarnok területéről, ha nem rendelkezik a
fent megnevezett védőeszközökkel.
Nem jogosultak az ArcelorMittal emelőszerkezeteit használni!
A tehergépjárműveknek a raktárcsarnokon kívül kell várakozniuk, és a
csarnok területére csak az ArcelorMittal dolgozóinak hívására hajthat be a
kijelölt helyre.
A raktár területén a motort le kell állítani és a sebességváltót üresben kell
hagyni.
A kerekeket biztonságosan rögzíteni kell az erre rendszeresített eszközzel.
A tehergépjárműnek felülről és oldalról is rakodhatónak kell lennie, ettől
való eltérés esetén a rakhatóság egyeztetést igényel.
Daruval a tehergépjármű hátoldala felöl rakodunk. Ehhez el kell távolítani
a felső ponyvát és a kereszt rudakat.
Targoncával a tehergépjármű oldala felöl rakodunk. Ehhez az oldalponyvát
teljesen el kell húzni a gépjármű eleje vagy vége felé.
Arra kérjük, hogy használja a mobil lépcsőt a platóra történő le- és
fellépéshez.
12 jó állapotban lévő rögzítő hevederrel kell rendelkeznie. Szakadt, vagy
összekötözött heveder használata nem megengedett.
A tehergépjármű platójának a rakodás megkezdése előtt üresnek kell
lennie.
1

-

Elesés:
Szintkülönbségek miatti elesés
Ugyanolyan szinten történő elesés
Minőségi és biztonsági ellenőrzés:

Egyéb rendelkezések:

Eljárás baleset esetén:

A rakodás alatt a tilos:
 a tehergépjármű vezetőfülkéjében, vagy a platón tartózkodni
 részt venni a le- és felrakodásban.
Sose maradjon a rakodási művelet közvetlen közelében.
Meg kell adnia az áru elhelyezési tervét a rakodást végző dolgozónak.
Figyelje a megjelölt padló alatti gödröket és csatornákat.
Figyelje a kijelölt veszélyes zónákat.
Figyelje a földön a kijelölt akadályokat, amelyek nem távolíthatóak el.
A rakodás megkezdése előtt ellenőrzésre kerül a plató és a ponyva állapota,
a rakomány természetének való megfelelősége és a rögzítő hevederek
megléte. Amennyiben ezen feltételek bármelyikének hiánya nem
garantálja a fuvarozás biztonságát, a rakodás megtagadható.
Az ArcelorMittal munkavállalói ellenőrzik a rakomány rögzítését, amit
Önnek is alá kell igazolnia.
A raktárcsarnok területén dohányozni, alkoholt és drogot fogyasztani
szigorúan tilos!
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen megengedett!
A raktárcsarnok területén telefonálni tilos!
Ittléte alatt kérjük, ügyeljen a tisztaságra! A hulladékot az arra kijelölt
tárolókba helyezze el!
Kiképzett elsősegélynyújtóink:
-

Csúz Dezső
Furda Roland
Kéri István
Klima Károly
dr. Koppány Tamás Mátyásné

Baleset esetén hívható segélyhívószámok:
-

Tűzoltók
Mentők
Rendőrség
Segélyhívó

105
104
107
112

Fuvar/Advice szám:………………………………………………………………………………………………………
Fuvarozó cég megnevezése: …………………………………………………………………………………………
Kamion és pótkocsi rendszáma: …………………………………………………………………………………..
Gépjárművezető neve olvashatóan: …………………………………………………………………………….
Gépjárművezető telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
Dátum: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Aláírás: ……………………………………………………………..
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