ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Hungary
Regulament de siguranță – Reguli de expediere valabile pe teritoriul ArcelorMittal Distribution Hungary Kft.
Vă rugăm ca, după citirea și semnarea acestui document să respectați în mod consecvent instrucțiunile referitoare la siguranță,
la protecția sănătății și a mediului, atât în hală cât și pe restul teritoriului.
Factori de risc
Măsuri de siguranță
În domeniul circulației:
vă rugăm ca, înainte de a merge la recepție, să parcați în locurile marcate.
accidentarea
persoanelor
cu doar șoferii de camioane au dreptul să intre pe teritoriul halei.
autovehicule
vă rugăm să respectați regulile de circulație aflate la intrare.
coliziunea vehiculelor:
luminile de poziție ale vehiculelor în mișcare trebuie să fie întotdeauna
 Dispozitive de ridicare (stivuitoare,
aprinse.
macarale)
viteza maximă 20 km/h.
 Alte echipamente de transport atenție la pietoni și la restul vehiculelor (de ex. camioane, stivuitoare, etc)
rutier (de ex. tren)
trenurile și vagoanele au întotdeauna prioritate.
coliziune cu elementele structurale ale pe teritoriul halei pentru depozitare pietonii circulă exclusiv pe spațiul
halei sau cu alte obstacole
special marcat și intră în hală prin poarta marcată pentru pietoni, purtând
echipamente de siguranță conform pictogramelor. Echipamentele
individuale de siguranță trebuie purtate în mod obligatoriu și în afara
halei în cursul fixării mărfii.

Cască
-

Încărcarea și descărcarea camioanelor:
riscul ca persoanele să cadă de pe trailer
accidentarea persoanelor cu alte
autovehicule (de ex. stivuitoare, alte
camioane)
riscul ca marfa să cadă

-

-

-

Pantaloni și jachetă Pantofi închiși Mănusi de
Vestă
cu mânecă lungă
protecție fosforescentă
este strict interzisă intrarea pe teritoriul halei fără echipamentele de
protecție de mai sus, precum și comportamentul periculos. Colegii noștri
pot să vă trimită afară din hală în măsura în care nu aveți echipamentul
de protecție de mai sus.
nu au dreptul să utilizeze echipamentele de ridicare ale ArcelorMittal!
camioanele trebuie să aștepte în afara halei pentru depozitare, pot să
intre în hală și să parcheze la locul marcat doar dacă șoferii sunt chemați
de către lucrătorii ArcelormIttal.
pe teritoriul halei motorul trebuie oprit și schimbătorul de viteză trebuie
scos din viteză.
roțile trebuie fixate bine cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare.
camioanele trebuie să fie accesibile încărcării și descărcării, în caz contrar
fiind necesară consultarea cu autoritatea competentă.
încărcarea cu ajutorul macaralelor are loc prin spatele vehiculului. În acest
scop trebuie îndepărtată prelata superioară și barele transversale.
încărcarea cu stivuitor are loc pe partea laterală. În acest scop prelata
laterală trebuie trasă complet fie înspre cabina șoferului fie la capătul
camionului.
Vă rugăm să utilizați scările mobile pentru urcarea sau coborârea de pe
platou.
Trebuie să aveți la dispoziție 12 centuri de fixare în stare bună. Centurile
rupte sau legate nu pot fi utilizate.
Platoul camionului trebuie să fie gol înainte de începerea încărcării.
În cursul încărcării este strict interzis:
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Căderi:
datorate diferenței de nivel
care au loc pe același plan
Control de siguranță și de calitate:

-

Alte dispoziții:

-

Procedură în caz de accident:

 să vă aflați în cabina șoferului sau pe platforma camionului
 să participați la încărcare sau la descărcare.
niciodată să nu rămâneți în apropiere în cursul încărcării sau descărcării
camionului.
trebuie să dați planul de distribuire a mărfii lucrătorului desemnat pentru
încărcare/descărcare.
urmăriți cu atenție gropile și canalele de sub podeaua marcată.
atenție la zonele periculoase marcate.
atenție la obsatcolele marcate pe jos, care nu pot fi îndepărtate.
înainte de începerea încărcării trebuie verificată starea platformei și a
prelatei, în ce măsură natura mărfii este corespunzătoare și existența
centurilor de fixare. În măsura în care vreuna dintre aceste condiții nu
este asigurată și astfel siguranța transportului mărfii nu este asigurată,
încărcarea poate fi refuzată.
angajații ArcelorMittal verifică fixarea mărfii, fapt care trebuie certificat
de către Dumneavoastră..
Fumatul, consumul de alcool și de droguri pe teritoriul halei este strict
interzis.
Fumatul este permis doar în locuri special amenajate.
Este interzisă purtarea de convorbiri telefonice pe teritoriul halei!
Pe perioada cât sunteți aici păstrați curățenia! Deșeurile trebuie depuse în
tomberoanele special marcate.

Persoane instruite să ofere prim ajutor:
Csúz Dezső
Furda Roland
Kéri István
Klima Károly
dr. Koppány Tamás Mátyásné
Numere care pot fi contactate în caz de urgență:
Pompieri
105
Salvare
104
Poliție
107
Ajutor
112

Numărul încărcăturii /Advice szám:………………………………………………………………………………………………………
Numele companiei transportatoare: …………………………………………………………………………………………
Numărul de înmatriculare al camionului și ale remorcii: …………………………………………………………………………………..
Numele șoferului citeț: …………………………………………………………………………….
Numărul de telefon al șoferului: …………………………………………………………………………………..
Data: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Semnătura: ……………………………………………………………..
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