ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary
Bezpečnostní předpis – Pravidla pro přepravu v areálu ArcelorMittal Distribution Hungary Kft.
Žádáme, abyste po přečtení a podepsání tohoto dokumentu důsledně dodržovali pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí ve skladech a v areálu firmy.
Rizikové faktory
Dopravní:
Kolize osob s motorovými vozidly
Kolize vozidel:
 Nakladače (vysokozdvižné vozíky,
jeřáby)
 Další silniční dopravní prostředky a
zařízení (např. vlak)
Kolize s konstrukčními prvky haly nebo
s jinou překážkou

-

Bezpečnostní opatření
Před přihlášením se na recepci zaparkujte auto na určeném místě.
Vstup do prostor skladové haly je povolen pouze řidičům kamionů.
Respektujte pravidla provozu uvedené u vchodu.
Vozidlo, které je v pohybu, musí mít vždy rozsvícená světla.
Maximální rychlost 20 km/h.
Věnujte pozornost chodcům a ostatním vozidlům (například nákladní
automobily, vysokozdvižné vozíky, atd.).
Železniční soupravy a vagóny mají ve všech případech přednost.
Do prostor skladové haly je povoleno vstoupit pěšky pouze po vyznačeném
chodníku a vchodem určeném pro pěší, za použití následujících ochranných
prostředků. Povinnost používání osobních ochranných prostředků během
zajišťování nákladu platí i mimo prostor skladu.

Helma

-

Nakládka a vykládka nákladních vozidel:
Riziko pádu osob z návěsu
Kolize osob s jinými vozidly (např.
vysokozdvižné vozíky, jiné nákladní
vozidla)
Riziko pádu břemen

-

-

Oděv s dlouhým
Uzavřená obuv
Rukavice Reflexní vesta
rukávem a dlouhé
kalhoty
Vstoupit do prostor skladové haly bez těchto ochranných prostředků, jakož
i chování představující nebezpečí je přísně zakázáno! Naši zaměstnanci Vás
můžou z prostor skladové haly vykázat, jestliže nemáte výše uvedené
ochranné prostředky.
Nejste oprávněn používat zdvižná zařízení společnosti ArcelorMittal!
Nákladní vozidla musí čekat mimo skladové haly a vstoupit do prostor
skladové haly mohou pouze na pokyn pracovníka ArcelorMittal, na vybrané
místo.
V prostorách skladu je třeba motor vypnout a zařadit neutrál.
Kola musí být pevně zajištěna pomocí zařízení určeného pro tento účel.
Nákladní vozidlo musí být připraveno pro nakládku z vrchu i ze stran, když
tomu tak není, pak je nutné nakládku osobitě dohodnout.
Jeřábem je automobil nakládán zezadu. K tomu je třeba odstranit horní
plachtu a příčníky.
Vysokozdvižným vozíkem je automobil nakládán ze strany. K tomu je třeba
boční plachtu úplně odsunout k přední nebo k zadní části vozidla.
Žádáme vás, abyste pro vstup na plošinu vozidla používali mobilní schůdky.
Musíte mít u sebe 12 fixačních pásu v dobrém stavu. Používat poškozené
nebo svázané pasy není povoleno.
Před začátkem nakládky musí být ložná plocha nákladního vozidla prázdná.
Během nakládky je zakázáno:
 zdržovat se v kabině nebo v ložném prostoru vozidla
 účastnit se nakládání a vykládání nákladu.
1

Pád:
Pád z důvodu výškových rozdílů úrovní
Pád na stejné úrovní
Kontrola kvality a bezpečnosti:

Ostatní ustanovení:

Postup v případě nehody:

-

Nikdy se nezdržujte v bezprostřední blízkosti nakládacího procesu.
Pracovníkovi provádějícímu nakládku odevzdejte plán rozmístění nákladu.
Dávejte pozor na vyznačené jámy a kanály pod podlahou.
Dávejte pozor na vyznačené nebezpečné zóny.
Dávejte pozor na vyznačené překážky na zemi, které nelze odstranit.
Před zahájením nakládky bude provedena kontrola přiměřenosti stavu
ložné plochy a plachty k charakteru nákladu a upevňovacích pásů. Pokud
kvůli nesplnění některé z těchto podmínek nebude zaručena bezpečnost
přepravy, nakládku lze odmítnout.
Zaměstnanci ArcelorMittal zkontrolují zabezpečení nákladu, což musíte
potvrdit i Vy.
V prostorách skladové haly je přísně zakázáno kouřit, konzumovat alkohol
a užívat drogy!
Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách!
V prostorách skladové haly je zakázáno telefonovat!
Během pobytu v tomto areálu dbejte na čistotu! Odpadky vhazujte do
kontejnerů určených k tomuto účelu!
Vyškolení poskytovatelé první pomoci:
-

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

Čísla tísňového volání pro případ nehody:
-

Hasiči
Záchranáři
Police
Tísňové volání

105
104
107
112

Číslo přepravy/Advice:………………………………………………………………………………………………………
Obchodní jméno přepravce: …………………………………………………………………………………………
Registrační značka vozidla a přípojného vozidla: …………………………………………………………………………………..
Jméno řidiče (čitelně): …………………………………………………………………………….
Telefonní číslo řidiče: …………………………………………………………………………………..
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis: ……………………………………………………………..
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