INSTRUCŢIUNILE DE SIGURANŢĂ ŞI REGULAMENTUL DE
DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL
TERMINALELOR RST B.V PENTRU ŞOFERII DE CAMION
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Securitate şi siguranţă
Terminalele RST respectă normele stricte
ISPS. Este posibilă efectuarea de
controale de identitate şi/sau vizite
suplimentare aleatorii. În incinta
terminalului, este obligatorie utilizarea
căştii, vestei şi a încălţămintei de
securitate. Instrucţiunile transmise de
personalul de securitate trebuie
întotdeauna respectate.

Accesul în terminale
Accesul în terminale necesită:
* Cardul de marfă pentru şoferii de
camioane
* Card de acces portuar pentru
furnizorii de servicii nautice
* Permis de o zi pentru vizitatorii
externi
* Ecuson de angajat pentru angajaţii
RST

Incidente
Orice accident, pagubă şi/
sau incident, precum
scurgerile de substanţe
periculoase, trebuie
raportat imediat către un
angajat RST sau serviciul
de securitate:

Comunicare
RST se aşteaptă ca fiecare
persoană de la punctul de lucru
să poată comunica suficient de
bine în limbile olandeză,
engleză sau germană. RST nu
este responsabil pentru timpul
de aşteptare ca urmare a
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problemelor de comunicare

Următoarele instrucţiuni de siguranţă şi regulament de desfăşurare a activităţii trebuie respectate
* Intrarea în incinta punctului de lucru are loc pe propriul dumneavoastră risc
* Utilizarea spoilerelor se realizează pe propriul dumneavoastră risc
* Instrucţiunile transmise de personalul RST trebuie respectate
* Şoferul trebuie să fie vizibil pentru operatorul macaralei/transportorului PE TOT PARCURSUL operaţiunilor de
încărcare şi descărcare
* Este interzis accesul la stiva de containere
* Camioanele au permisiunea de a utiliza doar zona cuprinsă între parapetul de siguranţă şi banda sau linia galbenă
* Este interzis şofatul în condiţii de încărcare
* Vehiculele operaţionale precum tractoarele, încărcătoarele cu furcă, trenurile de mici dimensiuni etc. au
ÎNTOTDEAUNA prioritate
* Este interzisă prezenţa pasagerilor în incinta terminalelor
* Containerele aflate în apropierea macaralelor/încărcătorului cu furcă/transportorului nu trebuie să fie legate! Este
interzisă legarea unui container aflat în apropierea macaralelor/încărcătorului cu furcă/transportorului
* Este interzisă lăsarea de deşeuri în incinta terminalelor
* Dacă apar probleme în legătură cu cardul de marfă şi/sau containerul la părăsirea terminalului, vă rugăm să vă
adresaţi Centrului de asistenţă

Următoarele pictograme sunt aplicabile tuturor persoanelor din cadrul ambelor terminale
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CONTAINERPARK

ORICE ÎNCĂLCARE A INSTRUCŢIUNILOR DE SIGURANŢĂ/REGULAMENTULUI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ÎN
CADRUL TERMINALULUI POATE CONDUCE LA NEACCEPTAREA DUMNEAVOASTRĂ ULTERIOARĂ ÎN INCINTA
TERMINALELOR RST!
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