BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS TELEPHELYI SZABÁLYOZÁSOK
AZ RST TERMINALS B.V. TERÜLETÉN DOLGOZÓ TEHERGÉPKOCSIVEZETŐK SZÁMÁRA
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Biztonság és védelem
Az RST terminálok megfelelnek az ISPSszabályzatnak. További véletlenszerű
személyazonossági ellenőrzések és/vagy
látogatások előfordulhatnak. A terminálon
kötelező a biztonsági sisak, kabát és
lábbeli viselése. A biztonsági személyzet
által kiadott utasításokat mindig be kell
tartani.

Belépés a terminálra
A terminálokra való belépéshez
szükséges:
* szállítókártya a tehergépkocsivezetők számára
* Kikötői belépőkártya a hajózási
szolgáltatók számára
* Napijegy a külső látogatók számára
* Alkalmazotti kitűző az RSTalkalmazottak számára

Incidensek
Bármilyen balesetet,
sérülést és/vagy
incidenst, például a
veszélyes anyagok
szivárgását azonnal
jelenteni kell egy RSTalkalmazottnak vagy a
biztonsági osztálynak:

Kommunikáció
Az RST mindenkitől elvárja,
hogy a helyszínen hollandul,
angolul vagy németül
kommunikáljon. Az RST nem
vonható felelősségre az ilyen
jellegű kommunikációs
problémákból adódó várakozási
idők miatt
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Az alábbi biztonsági előírásokat és telephelyi szabályozásokat kell figyelembe venni:
* A telephelyre való belépés saját felelősségre történik
* A légterelők használata saját felelősségre történik
* Az RST személyzet által kiadott utasításokat be kell tartani
* A sofőrnek láthatónak kell lennie a darukezelő/hajóvezető számára a fel- és lerakodás TELJES IDEJE alatt
* A konténertárolóba való belépés tilos
* A teherautók csak a szalagkorlát és a sárga csík vagy vonal közötti területet használhatják
* Vezetés közben tilos terhelni a motort
* A működési részleghez tartozó járműveknek, mint például a traktoroknak, villás emelőtargoncáknak, kisvonatoknak
stb. MINDIG áthaladási elsőbbségük van
* Az utasok nem léphetnek be a terminál területére
* A daruk/villás emelőtargonca/hajó számára hozzáférhető konténereket ki kell oldani! Tilos a daruk/villás
emelőtargonca/hajó számára hozzáférhető konténerek kioldása vagy megkötése
* Tilos hulladékot hagyni a terminálokon
* Ha probléma merül fel a szállítókártyával és/vagy a konténerrel kapcsolatban a terminál elhagyása közben, kérjük,
ezt jelentse az ügyfélszolgálaton

Az alábbi szimbólumok mindenki számára érvényesek mindkét terminálon
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A FENTI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK/TERMINÁLSZABÁLYOZÁSOK BÁRMILYEN JELLEGŰ MEGSÉRTÉSE AZ RST
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