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Pamiętaj, że na terminalach RST kontenery załadowywane i przeładowywane są przy pomocy ciężkiego sprzętu 
oraz że mogą one zawierać substancje niebezpieczne. Wchodzenie na teren odbywa się na ryzyko własne. 
 

Z tego powodu ZAWSZE należy stosować się do poniższych przepisów ogólnych: 
 

✓ Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i piktogramów umieszczonych m.in. 
na tablicach. 

✓ Wszyscy zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i/lub 
dowodu osobistego. 

✓ Jeżeli nie poinformowano inaczej, noszenie okularów ochronnych, kamizelki 
bezpieczeństwa i kasku bezpieczeństwa są na terminalu obowiązkowe. 
 

✓ Osoby odwiedzające terminale RST powinny się uprzednio zgłaszać do pracownika RST.  
✓ Na prośbę ochrony są Państwo zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości. Prosimy 

mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. 
✓ Dostęp umożliwiany jest w ścisłym powiązaniu z czasem i rodzajem wizyty. 
✓ Zabronione jest przebywanie na terminalach RST bez ważnej karty dostępu.   
✓ Ochrona dokonuje wyrywkowych kontroli. 

✓ System monitoringu kamerowego stanowi część zabezpieczenia terminali. 
✓ Bez uzyskania pozwolenia surowo zabronione jest filmowanie lub robienie zdjęć na 

terminalach RST.  

 

✓ Jeżeli nie podano inaczej przez RST, na terminalach RST obowiązują przepisy ustawy o 
ruchu drogowym: 

Na obszarach operacyjnych maksymalna dozwolona prędkość to 15 km na godzinę.  

W obszarze pomiędzy Multitainers wynosi ona 5 km na godzinę. Poza obszarami 
operacyjnymi maksymalna dozwolona prędkość wynosi 50 km na godzinę. 

✓ Na całym terenie terminali RST obowiązuje zakaz wyprzedzania. 
✓ Jeżeli nie podano inaczej, na terminalach RST obowiązuje zakaz parkowania. Dla 

dostawców statków przewidziano specjalne miejsca parkingowe. 

✓ Należy uważać na ruch pojazdów ciężarowych i pamiętać, że praca wykonywana jest przy 
pomocy ciężkiego sprzętu. Zawsze należy utrzymywać kontakt wzrokowy i być 
świadomym ograniczonej widoczności kierowców (martwe pole). 

✓ Samochodom ciężarowym, które przyjeżdżają załadowywać lub rozładowywać dostęp 
udzielany jest na podstawie ich CargoCard.  

✓ Kierowcom ZABRANIA SIĘ wwożenia na teren pasażerów/2 kierowcy, chyba że zostali oni 
wcześniej zgłoszeni do ochrony.  

✓ Podczas transportu kontenery i inne dobra muszą być zabezpieczone. 
 

✓ Podczas załadunku/rozładunku kierowca powinien ZAWSZE znajdować się w zasięgu 
wzroku operatora dźwigu i/lub wózka. 

✓ Na terminalach RST palenie tytoniu jest zabronione. Jest ono dozwolone wyłącznie w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach. 

✓ Na terminalach RST zabroniony jest otwarty ogień. 
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✓ Korzystanie, bycie pod wpływem oraz posiadanie i sprzedaż środków odurzających i 
alkoholu są zabronione. RST stosuje politykę w zakresie ANL (Alkohol, Narkotyki, Leki). 

✓ Bez uzyskania pozwolenia kierownictwa RST zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek 

czynności. 
✓ Zabronione jest przebywane na obszarach operacyjnych bez pozwolenia.  

✓ Stosuj się do odgrodzeń i oznaczeń. 
✓ Zabronione jest obsługiwanie instalacji i maszyn bez pozwolenia, a także wchodzenie na 

nie. 

✓ Nie zagradzaj dostępu do środków gaśniczych, wyjść (ewakuacyjnych) i przejść. 
✓ Utrzymuj terminale RST w czystości. 
✓ Wszystkie (prawie) incydenty (szkody, wycieki, wypadki itp.) należy zgłaszać do zespołu ds. 

bezpieczeństwa lub kierownictwa RST.  
 

✓ W przypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń lub ewakuacji należy stosować się do 
zaleceń kierownictwa RST (BHV - ratownicy zakładowi). 

✓ W SYTUACJACH AWARYJNYCH LUB NIESZCZĘŚLIWYCH ZDARZEŃ:  010-

2942527 

 

 

 

 

 

 


