VEILIGHEIDS- EN TERREINVOORSCHRIFTEN VOOR
VRACHTWAGENCHAUFFEURS BIJ RST TERMINALS B.V.
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Beveiliging en veiligheid
De RST terminals voldoen aan strenge
ISPS regels. Steekproefgewijze extra
identiteitscontrole en/of visitatie behoren
tot de mogelijkheden. Het is verplicht uw
veiligheidshelm, -vest en -schoenen te
dragen op de Terminal. Aanwijzingen van
de Beveiliging dienen altijd te worden
opgevolgd

Toegang Terminal
De toegang tot de terminals vindt
plaats via de:
* Cargo Card voor
vrachtwagenschauffeurs
* Port Key voor nautische
dienstverleners
* Dagpas voor externe bezoekers
* Personeelsbadge voor eigen
medewerkers

Bij een incident
Alle ongevallen, schades
en/of incidenten zoals
lekkages van gevaarlijke
stoffen moeten direct
gemeld worden bij een
medewerker van RST of
bij de Beveiliging:
+31 (0)10-2942527

Communicatie
Van een ieder op het terrein
verwacht RST dat hij/zij op
redelijke wijze kan
communiceren in de
Nederlandse, Engelse of Duitse
taal. RST is niet aanprakelijk
voor wachttijden als gevolg van
communicatieproblemen op dit
gebied

De volgende Veiligheids– en Terreinvoorschriften dient U in acht te nemen
* Het betreden van het terrein is voor eigen risico
* Het gebruik van spoilers is voor eigen risico
* Instructies van het personeel dienen opgevolgd te worden
* Tijdens het laden/lossen dient de chauffeur zich ALTIJD zichtbaar voor de kraanmeester/carrierchauffeur
op te stellen, buiten het bereik van de container
* Het is niet toegestaan zich in het containerstack te begeven
* Alleen het gebied tussen vangrail en gele band of lijn is voor vrachtwagens
* Het is verboden om onder een last door te rijden
* Alle operationeel verkeer zoals trekkers, heftrucks, treintjes etc hebben ALTIJD voorrang
* Passagiers zijn niet toegestaan op de Terminals
* Binnen bereik van de kranen/heftruck/carrier dient de container los te zijn! Het is verboden los/vast te maken
binnen bereik van de kranen/heftruck/carrier
* Het achterlaten van vuilnis op de terminals is verboden
* Indien er bij het uitrijden problemen zijn met uw cargocard en/of container dient u zich te melden bij de Helpdesk

Verder zijn alle onderstaande iconen voor een ieder op beide Terminals van toepassing

+31 (0)10-2942527

CONTAINERPARK

BIJ OVERTREDING VAN ÉÉN VAN BOVENSTAANDE VEILIGHEIDS/TERREINVOORSCHRIFTEN LOOPT U HET RISICO NIET MEER TOEGELATEN
TE WORDEN OP DE TERMINALS VAN RST!
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