ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary
Мерки за безопасност – Правила за превоз на територията на ArcelorMittal Distribution Hungary ООД (ArcelorMittal
Distribution Hungary Kft.)
Молим, след прочитане и подписване на документа, винаги спазвайте инструкциите за безопасност, опазване на
здравето и околната среда в склада и на неговата територия.
Рискови фактори
Транспортни:
Прегазване на хора с моторното
превозно средство
Сблъскване на превозни средства:
 Подемна
техника
(мотокари,
кранове)
 Други пътни превозни средства
(напр. влак)
Сблъскване
със
структурните
елементи на сградата или друго
препятствие

-

Мерки за безопасност
Молим да паркирате на определеното мястото, преди да отидете на
Рецепцията.
Само водачите на товарни автомобили имат право да влизат на
територията на склада.
Спазвайте указаните на входа правила за движение.
Фаровете на движещото се превозно средство трябва винаги да
бъдат включени.
Максимална скорост 20 km/h.
Внимавайте за пешеходците и другите превозни средства (напр.
товарни автомобили, мотокари и др.).
Железопътните композиции и вагоните винаги имат предимство.
На територията на склада влизането пеша е разрешено само по
определената пешеходна пътека и през определения за пешеходци
вход, с указаната по-долу защитна екипировка. Използването на
личната защитна екипировка е задължително и извън територията на
склада по време на закрепването на товара.

Каска

-

Товарене и разтоварване на товарни
автомобили:
Риск от падане на хора от ремарке
Блъскане на хора от други превозни
средства (напр. мотокари, други
товарни автомобили)
Риск от падане на товари

-

-

-

Горнище с
Затворени
Защитни
Светлодълъг ръкав и
обувки
ръкавици отразителна
панталон
жилетка
Влизането на територията на склада без гореуказаната защитна
екипировка, както и създаващото опасност поведение са строго
забранени! Нашите сътрудници може да Ви изпратят от територията
на склада, ако не разполагате с гореуказаната защитна екипировка.
Нямате право да използвате подемната техника на ArcelorMittal!
Товарните автомобили трябва да чакат извън склада и могат да
влизат на територията на склада на определеното им място само при
повикване от работниците на ArcelorMittal.
На територията на склада двигателят трябва да се изключи и
скоростният лост да се остави в нулево положение.
Колелата трябва надеждно да се фиксират с предназначеното за тази
цел средство.
Товарният автомобил трябва да може да се товари и отгоре, и
странично, в случай на отклонение от това, възможността за товарене
изисква консултация.
С кран товаренето извършваме откъм задната страна на товарния
автомобил. За тази цел трябва да се отстранят горното платнище и
напречните прътове.
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-

-

-

С мотокар товарим товарния автомобил странично. За тази цел
страничното платнище трябва да се издърпа напълно към предната
или задната част на автомобила.
Молим, за качване върху платформата или слизане от нея,
използвайте мобилните стълби.
Трябва да разполагате с 12 намиращи се в добро състояние колана за
закрепване. Използването на скъсани или завързани колани не се
допуска.
Преди започване на товаренето платформата на товарния автомобил
трябва да бъде празна.

-

Падане:
Падане поради разлика в нивото
Падане при еднакво ниво
Проверка на качеството и безопасността:

Други разпоредби:

Процедура в случай на злополука:

По време на товаренето е забранено:
 пребиваването в кабината или върху платформата на товарния
автомобил,
 да се взема участие в разтоварването или товаренето.
Никога не оставайте в непосредствена близост до дейността по
товаренето.
Трябва да дадете плана за разполагане на стоките на извършващия
товаренето работник.
Внимавайте за означените дупки и канали под пода.
Внимавайте за означените опасните зони.
Внимавайте на земята за означените препятствия, които не могат да
бъдат отстранени.
Преди започване на товаренето се извършва проверка на
състоянието на платформата и платнището, на неговото съответствие
на естеството на товара, и на наличието на коланите за закрепване.
Ако поради отсъствието на някое от тези условия безопасността на
превоза не е гарантирана, товаренето може да бъде отказано.
Работниците на ArcelorMittal проверяват закрепването на товара,
което трябва да бъде потвърдено и от Вас.
На територията на склада пушенето, консумацията на алкохол и
употребата на наркотици са строго забранени!
Пушенето е разрешено само на определеното за тази цел място!
На територията на склада провеждането на телефонни разговори е
забранено!
По време на престоя си тук Ви молим да пазите чистота! Отпадъците
слагайте в определените за тази цел контейнери!
Нашите сътрудници, обучени да оказват първа помощ:
-

Дежьо Чуз (Csúz Dezső)
Роланд Фурда (Furda Roland)
Ищван Кери (Kéri István)
Карой Клима (Klima Károly)
д-р Коппань Тамаш Матяшне (dr. Koppány Tamás Mátyásné)

Номера за спешни повиквания в случай на злополука:
-

Противопожарна служба
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105

-

Бърза помощ
Полиция
За спешни повиквания

104
107
112

Номер на превоз/Advice:……………………………………………………………………………………………
Име на фирмата на превозвача: ……………………………………………………………………….………
Регистрационен номер на камиона и ремаркето: ………………………………………………..…
Име на водача на моторното превозно средство, четливо: …………………………….………
Телефонен номер на водача на моторното превозно средство: ………………….…………
Дата: ……………………………………………………………………………………………………………..…………..

Подпис: ……………………………………………………………..
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