Tineti cont cum ca pe terminalele RST containerele sunt depozitate si transbordate cu ajutorul masinilor grele si
cum ca pot fi prezente materiale periculoase. Accesul pe teren se face pe risc propriu.
De aceea, respectati INTOTDEAUNA urmatoarele reguli generale:
 Orice persoana trebuie sa se conformeze regulilor si pictogramelor aflate, printre altele,
pe indicatoare.
 Orice persoana trebuie sa fie in posesia unei legitimatii / buletin valabil(e).
 Purtarea incaltamintei, vestei si a castii de protectie este obligatorie pe terminal, atat timp
cat nu este altfel indicat.
 Vizitatorii terminalelor RST trebuie sa se prezinte intodeauna mai intai unuia din lucratorii
RST.
 La cererea seviciului de paza, trebuie sa va identificati intotdeauna. Tineti o legitimatie
valabila la indemana.
 Accesul este permis numai pentru perioada si natura vizitei.
 Este interzisa prezenta pe terminalele RST fara legitimatie de acces valabila.
 Serviciul de paza va efectua vizite de control aleatoriu.
 Sistemul de supraveghere video este un component al serviciului de paza al terminalelor.
 Este total interzisa filmarea sau fotografierea fara permisiune pe terminalele RST
 Regulile codului rutier sunt valabile pe terminalele RST, atat timp cat nu este altfel indicat
de catre RST:
In zonele operationale limita maxima de viteza admisa este de 15 km pe ora.
In zonele dintre Multitainers aceasta este de 5 km pe ora
in afara zonelor operationale, limita maxima de viteza admisa este de 50 km pe ora.
 Pe terminalele RST depasirea este total interzisa.
 Pe terminalele RST parcarea este total interzisa, atat timp cat nu este altfel indicat. Pentru
furnizorii vapoarelor, sunt amenajate locuri de parcare speciale.
 Tineti seama de traficul camioanelor si de faptul ca se lucreaza cu materiale grele. Faceti
tot timpul contact vizual si tineti cont de vizibilitatea redusa a soferilor (unghiul mort).
 Camioanelor ce vin sa incarce sau sa descarce li se permite accesul pe baza CargoCardurilor lor.
 Soferilor NU LE ESTE PERMIS a lua pe teren pasageri / al 2lea sofer, decat daca acestia
sunt anuntati in prealabil la serviciul de paza.
 In timpul transportului, containerele si alte bunuri trebuiesc securizate.
 In timpul incarcarii / descarcarii soferii trebuie sa se afle INTOTDEAUNA in raza de
vizibilitate a macaragiului si/sau a soferului operator
 Fumatul este interzis pe terminalele RST, iar acesta este permis numai in incaperile special
amenajate.
 Pe terminalele RST este interzis focul deschis.
 Utilizarea, starea sub influenta precum si detinerea sau comercializarea substantelor
stupefiante si a alcolului sunt interzise. RST aplica o politica ADM (Alcool, Droguri,

Rotterdam Short Sea Terminals BV

.

.

Reeweg 35 3089 KM Rotterdam

.

Versiunea 0.4

Medicatie).
Nu este permisa efectuarea niciunei lucrari fara permisiunea personalului director al RST.
Este interzisa prezenta fara permisiune in zonele operationale.
Respectati zonele imprejmuite si marcajele.
Este interzisa manevrarea instalatiilor sau a masinilor sau accesul la acestea fara
permisiune.
 Mentineti libere extinctoarele, iesirile (de urgenta) si caile de acces.
 Pastrati terminalele RST curate.
 Toate (aproape) incidentele (avarii, scurgeri, accidente etc) trebuiesc raportate
personalului echipei de siguranta sau a personalului de conducere al RST.





 In caz de calamitate sau evacuare, urmati intotdeauna indicatiile personalului de
conducere (BHV) al RST.
 IN CAZ DE URGENTA SAU CALAMITATE: 010-2942527
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