INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEPISY ZAKŁADOWE
DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W FIRMIE RST
TERMINALS B.V.
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Dostęp do terminala
Bezpieczeństwo
Dostęp do terminali wymaga:
Terminale RST spełniają surowe
* Karty cargo w przypadku kierowców
zasady ISPS. Mogą zostać
przeprowadzone dodatkowe losowe pojazdów ciężarowych
kontrole tożsamości i/lub wizytacje. * Klucza portu w przypadku
Obowiązkowe jest noszenie kasku
dostawców usług transportu
bezpieczeństwa, kamizelki i obuwia namorskiego
terenie terminala. Należy zawsze
* Przepustki dziennej w przypadku
przestrzegać instrukcji wydawanych gości zewnętrznych
przez personel RST

Wypadki
Wszelkie wypadki,
uszkodzenia i/lub zdarzenia,
takie jak wycieki
niebezpiecznych substancji
muszą zostać niezwłocznie
zgłoszone pracownikowi RST
lub pracownikowi ochrony:

Komunikacja
RST oczekuje od wszystkich osób
przebywających na terenie zakładu
umiejętności komunikowania się w
j. holenderskim, angielskim lub
niemieckim. RST nie ponosi
odpowiedzialności za czasy
oczekiwania w wyniku problemów
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z komunikacją

* Odznaki dla pracownika w
przypadku pracowników RST

Należy przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa oraz przepisów zakładowych
* Wejście na teren zakładu odbywa się na własne ryzyko
* Korzystanie ze spojlerów odbywa się na własne ryzyko
* Należy przestrzegać instrukcji wydawanych przez personel RST
* Kierowca musi być przez cały czas widoczny dla operatora dźwigu/kierowcy przenośnika podczas załadunku i
rozładunku, PRZEZ CAŁY CZAS
* Dostęp do stosu kontenerów jest zabroniony
* Z pojazdów ciężarowych można korzystać wyłącznie w obszarze pomiędzy barierką zabezpieczającą a żółtą taśmą lub
linią
* Przejeżdżanie pod ładunkiem jest zabronione
* Ruch operacyjny pojazdów, takich jak traktory, wózki widłowe, niewielkie pociągi ZAWSZE posiada pierwszeństwo
* Pasażerowie mają zakaz wstępu do terminali
* Kontenery w ramach zasięgu dźwigów/wózków widłowych/przenośników muszą być odwiązane! Zabronione jest
odwiązywanie lub wiązanie kontenerów w zasięgu dźwigów/wózków widłowych/przenośników
* Pozostawianie odpadów w terminalach jest zabronione
* W przypadku problemów z kartą cargo i/lub kontenerem podczas opuszczania terminala, należy zgłosić ten fakt pomocy
technicznej

Następujące ikony mają zastosowanie do wszystkich osób w obydwu terminalach

CONTAINERPARK
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WSZELKIE NARUSZENIA POWYŻSZYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA/PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TERMINALACH MOGĄ
SKUTKOWAĆ ZAKAZEM WSTĘPU DO TERMINALI RST!
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